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Sammendrag 
Bakgrunnen for denne oppgaven er en interessere for hva samfunnsfaglærere selv uttaler om 

å være åpen om eller holde tilbake informasjon om eget politiske ståsted i klasserommet, 

hvilket valg ulike lærere har tatt, og hvorfor. Noen mennesker er kritiske til om det egentlig 

burde være plass til læreres politiske synspunkt og åpenhet rundt deres politiske ståsted i 

klasserommet i det hele tatt, mens andre vurderer det som en selvfølge at lærere i 

samfunnsfag kan dele dette i klasserommet (Hess & McAvoy, 2015). I tillegg til spørsmålet 

om åpenhet eller ikke om politisk ståsted og synspunkter, er også begrepet «nøytralitet» 

relevant i denne oppgaven. Som lærere i samfunnsfagene skal man fremme visse verdier, som 

demokrati, allmenne menneskerettigheter, menneskeverd, solidaritet, likestilling og toleranse 

(Børhaug, 2005; Hunnes, 2015; Koritzinsky, 2014). Det er derfor verdt å spørre om det er 

mulig for lærere å være eller oppføre seg «nøytralt» i undervisning. 

 

Problemstillingen i denne oppgaven er: Hva sier samfunnsfaglærere vedrørende å være åpne, 

eller ikke, om eget politisk ståsted og egne synspunkter i klasserommet?  

For å besvare denne overordnede problemstillingen, vil jeg i denne masteroppgaven 

undersøke følgende forskningsspørsmål:  

• Hva slags begrunnelser ligger til grunn for det valget lærerne selv har tatt? 

• Hvordan forstår lærere «politisk nøytralitet», og mener de at det har en plass i skolen?  

 

Hovedformålet med denne oppgaven er å bidra med innsikt i hvordan fire samfunnsfaglærere 

forholder seg til denne problemstillingen i klasserommet. Analysene viser at alle de fire 

lærerne uttaler at de ikke anser det som problematisk om samfunnsfaglærere velger å være 

åpne om eget politisk ståsted og egne politiske synspunkter i undervisning. De påpeker at det 

viktigste er at lærere ikke benytter klasserommet som en arena for sin egne politiske 

valgkamp. I tillegg har de fleste lærerne i denne undersøkelsen ikke tatt et valg som gjelder 

for alle situasjonene hvor problemstillingen kan dukke opp. Det ser mer ut til å være en 

kontekstuell eller situasjonsbestemt avgjørelse, enn et valg lærerne tar og deretter alltid 

handler etter. I valget om å dele egne politiske synspunkter og politisk ståsted eller ikke, ser 

også et viktig element ut til å være om elevene etterspør denne informasjonen eller om de 

ikke viser interesse for å vite hvor lærerne står politisk eller hva deres politiske synspunkter 

er.   
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1 Introduksjon 
 

1.1 Begrunnelse og motivasjon 
Temaet jeg er interessert i handler om hvordan lærere forholder seg til egne politiske 

synspunkter og eget politisk ståsted i samfunnsfagundervisningen. Noen er kritiske til om det 

egentlig burde være plass til læreres politiske synspunkt og åpenhet rundt deres politiske 

ståsted i klasserommet i det hele tatt, mens andre vurderer det som en selvfølge at lærere i 

samfunnsfag kan dele dette i klasserommet (Hess & McAvoy, 2015). Nettopp fordi det finnes 

mange ulike oppfatninger om dette, er det viktig å høre samfunnsfaglæreres egne syn på 

temaet om åpenhet eller ikke rundt læreres politiske synspunkt og politiske ståsted. Mener de 

selv at det er rom for åpenhet om dette i samfunnsfagundervisningen, eller bør det holdes for 

dem selv?  

 

I Overordnet del av læreplanverket står det at «Det vil alltid være spenninger mellom ulike 

interesser og syn. Lærere må derfor bruke sitt profesjonelle skjønn slik at den enkelte ivaretas 

best mulig i møte med fellesskapet» (Utdanningsdirektoratet, 2018, s. 5). Disse setningene 

kan blant annet tolkes dithen at lærere selv må ta en avgjørelse basert på sin profesjonsfaglige 

vurdering når det gjelder å dele sine egne politiske synspunkter og politisk ståsted med 

elevene, eller ikke.  

 

Bakgrunnen for denne oppgaven er med andre ord en interessere for hva lærere selv mener 

om denne problemstillingen, hvilket valg ulike lærere tar, og hvorfor lærerne tok det valget 

de tok. I denne oppgaven har jeg intervjuet fire lærere i samfunnsfag for å få deres innsyn i 

disse spørsmålene.  

 

I tillegg til spørsmål rundt politisk åpenhet, er jeg også interessert i lærernes tanker rundt 

begrepet «nøytral», både når det gjelder tanker om å være «nøytral» med hensyn til verdier i 

skolen og klasserommet, men også å være «nøytral» med tanke på politikk. Hva tenker lærere 

i samfunnsfag om dette begrepet? Mener lærerne at nøytralitet er noe man bør strebe etter i 

undervisning? Er det i det hele tatt mulig å være nøytral? I Overordnet del av læreplanverket 

blir det tydelig at den norske skolen ikke er verdinøytral (Utdanningsdirektoratet, 2018). I det 

første avsnittet av Overordnet del, Opplæringens verdigrunnlag, står det at verdiene i skolen 
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er hentet fra både kristendom og humanistisk tradisjon, og at «verdiene skal prege skolens og 

lærernes møte med elevene og med hjemmene» (Utdanningsdirektoratet, 2018). Som lærere 

skal man derfor fremme disse verdiene, og dette blir potensielt enda tydeligere for lærere i 

samfunnsfagene. Man skal i samfunnsfagene fremme verdier som demokrati, allmenne 

menneskerettigheter, menneskeverd, solidaritet, likestilling og toleranse (Børhaug, 2005; 

Hunnes, 2015; Koritzinsky, 2014). Det er verdt å spørre om det er mulig for lærere å være 

eller oppføre seg nøytralt. Både fordi den norske skolen ikke skal være nøytral i sine verdier, 

og som Koritzinsky (2014) skriver «Gjennom utvalget av fakta og saksforhold foretar vi 

verdivalg og påvirker elevene, enten vi er oss det bevisst eller ikke» (s. 76). Selv når man 

streber etter å oppføre seg nøytralt kan ens meninger, holdninger og verdier skinne gjennom i 

våre handlinger og måten vi ordlegger oss (Koritzinsky, 2014).  

 

Derfor ønsket jeg å snakke med lærere om deres oppfatninger rundt nøytralitet både når det 

gjelder verdier i skolen og samfunnsfaget, men også når det gjelder politikk i skolen og 

samfunnsfaget, ettersom dette er en helt vesentlig del av samfunnsfaget. I kompetansemålene 

etter Vg1 er «Politikk og demokrati» den største kompetansemål-kategorien, av fem 

kategorier, med ni kompetansemål (Utdanningsdirektoratet, 2006). Disse kompetansemålene 

handler blant annet om at elevene skal kunne diskutere hvordan man kan påvirke det politiske 

systemet, elevene skal kunne redegjøre for utfordringer ved demokratiet, de skal ha kunnskap 

om politikk og økonomi i Norge, og de skal ha evnen til å analysere forskjellene mellom de 

politiske partiene (Utdanningsdirektoratet, 2006). Kompetansemålene i kategorien «Politikk 

og demokrati» handler om generell kunnskap elevene skal sitte igjen med, men også om 

deres evne til å diskutere og analysere ulike temaer innen politikk og demokrati. Et av 

samfunnsmandatene til den norske skolen handler om å lære opp elever i demokratiet, og i 

forlengelse av dette, hjelpe dem med å legge grunnlaget for å leve et liv i et demokratisk 

samfunn. 

 

Diskusjon kan kobles til temaet om politikk i samfunnsfaget. Fra kompetansemålene i 

samfunnsfaget blir det tydelig at det legges stor vekt på diskusjon og drøfting. I 

kompetansemålene i samfunnsfag etter Vg1/Vg2 nevnes begrepene «drøfte» og «diskutere» 

henholdsvis 10 og 13 ganger (Utdanningsdirektoratet, 2006). Disse kompetansene er med 

andre ord høyt verdsatt i samfunnsfaget i den norske skolen. Innenfor kategorien «Politikk og 

demokrati» nevnes begrepet «diskutere» fem ganger. Politiske diskusjoner bør derfor ha en 

tydelig plass i samfunnsfagklasserommet.  
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Det engelske begrepet «civic engagement», eller som det er oversatt til på norsk, 

samfunnspolitisk engasjement (Huang et al., 2017, s. 16), viser til nettopp sammenhengen 

mellom samfunn, politikk og engasjement. Med andre ord kan også temaet engasjement 

knyttes til politikk og demokrati i samfunnsfaget. Særlig med tanke på elevenes deltagelse i 

politiske og demokratiske sfærer vil deres engasjement være viktig. Men samfunnspolitisk 

engasjement «strekker seg ut over deltakelse i politiske partier eller ved formelle 

representative valg» (Huang et al., 2017, s. 17). Mathé (2019) påpeker at de fleste elever 

allerede har et politisk engasjement, men ofte ser ikke elevene koblingen mellom dette 

engasjementet og politikk. Elever kan ha sterke meninger om ulike saker, eksempelvis 

dyrevelferd og miljø, men ikke nødvendigvis koble dette opp til politikk som begrep (Mathé, 

2019, s. 52). Nettopp derfor blir rollen til samfunnsfaglæreren særlig viktig. Mange elever 

trenger veiledning fra læreren for å forstå at det engasjementet de har for ulike saker er 

knyttet til politikk, og for å forstå at både politikk og demokrati hver dag spiller inn i mange 

aspekter av deres liv.  

 

1.2 Problemstilling, kontekst og avgrensing 
 

1.2.1 Problemstilling 
Tatt i betraktning viktigheten av dette temaet i samfunnsfag, og at så vidt jeg vet, finnes det 

lite forskning på læreres stillingtaking til politisk åpenhet i samfunnsfag i Norge, så lyder 

hovedproblemstillingen jeg tar for meg i denne oppgaven derfor slik: Hva sier 

samfunnsfaglærere vedrørende å være åpne, eller ikke, om eget politisk ståsted og egne 

synspunkter i klasserommet?  

 

For å besvare denne overordnede problemstillingen, vil jeg i denne masteroppgaven 

undersøke følgende forskningsspørsmål:  

• Hva slags begrunnelser ligger til grunn for det valget lærerne selv har tatt? 

• Hvordan forstår lærere «politisk nøytralitet», og mener de at det har en plass i skolen?  

 

1.2.2 Empiri fra USA 
Hovedtemaet jeg har valgt meg, som omhandler læreres valg av åpenhet eller ikke i 

klasserommet rundt deres personlige meninger og oppfatninger rundt politikk, har det vært en 
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del interesse for i USA. I 2015 publiserte Diana Hess og Paula McAvoy The Political 

Classroom, en bok basert på deres langvarige studier av lærere og elever i USA. Denne 

boken har jeg valgt å benytte meg av fordi den tar opp både hovedtemaet jeg har valgt og 

flere andre temaer rundt dette. Dette betyr at flere av de begrepene jeg kommer til å bruke og 

diskutere i denne oppgaven har opphav fra det engelske språket. Det er ikke helt problemfritt 

å benytte seg av forskning i form av funn og begreper fra amerikanske skoler, blant annet 

fordi det finnes noen store forskjeller mellom USA og Norge.  

 

En vesentlig forskjell mellom USA og Norge er at i USA kan foreldre og foresatte ha en reell 

politisk påvirkning på hva slags pensum og hvilke temaer det undervises i både på offentlige 

og private skoler. I Norge har foreldre og foresatte lite de skulle sagt om dette, ettersom det 

norske skolesystemene er strukturert svært ulikt. Det er med andre ord et komplisert forhold 

mellom skoler og den større politiske konteksten i USA, og dette mener Hess og McAvoy 

former en del etiske utfordringer for lærere. Forfatterne skriver at formålet med The Political 

Classroom er å hjelpe lærere, foreldre, skoleadministratorer og elever til å tenke gjennom 

forholdet mellom skoler og det demokratiske samfunnet – og å undersøke noen av de etiske 

dilemmaene som melder seg når lærere bestemmer seg for å inkludere kontroversielle 

politiske spørsmål i undervisning (2015, s. 4).  

 

Hess og McAvoy (2015) mener selv at skoler skal være politiske, men ikke i betydningen 

partiorienterte institusjoner. Samtidig legger de vekt på at skoler heller ikke skal være politisk 

nøytrale eller verdinøytrale institusjoner (Hess & McAvoy, 2015). De mener at det de kaller 

«det politiske klasserommet» skal være understøttet av verdier som fremmer en bestemt 

oppfatning av demokratisk liv og derfor ikke kan betraktes som nøytral (Hess & McAvoy, 

2015, s. 4). Dette gjelder også for den norske skolen (Hunnes, 2015; Koritzinsky, 2014).  

 

1.2.3 Politisk polarisering i Norge 
Hess og McAvoy (2015) skriver om en tydelig politisk polarisering i USA. Derimot er det 

splittede meninger om det finnes politisk polarisering i Norge. NRKbeta har gjennomført en 

analyse der de tok for seg det norske folks meninger om ulike politiske spørsmål fra 2007 og 

sammenlignet dem med svar på de samme spørsmålene i 2017. Der fant forfatteren lite tegn 

til økende polarisering ettersom nordmenn svarte veldig likt i 2007 og 2017 (Prebensen, 

2018). Men måten polarisering blir definert i Store Norske Leksikon er en «(...) betegnelse på 
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en prosess hvor avstanden mellom de viktigste aktørene i et politisk system, for eksempel 

partiene, øker, eller hvor aktører (partier) som står langt fra hverandre, styrkes» (Berg, 2015).  

 

Om vi skal tenke på politisk polarisering slik Store Norske Leksikon gjør, og tar en titt på 

avstanden mellom de to norske partiene som står lengst fra hverandre, ser vi på Rødt på 

venstresiden og FRP på høyresiden. Om det er høy andel politisk polarisering ville vi 

forvente at stemmene til det norske folk forsvinner mer og mer fra sentrumspartiene og at 

ytterpunktene ville økte betraktelig. I 2017 gjorde partiet Rødt sitt beste valg noensinne og 

gikk opp 1,2 % fra forrige valg, noe som gir støtte til dette. På den andre siden gjorde FRP i 

2017 et langt dårligere valg enn i 2013 og gikk ned 1,3 % stemmer (NRK, 2017). Men 

polarisering handler også om at partier fortsetter å bevege seg lengre vekk fra hverandre, og 

dette er ikke et godt nok undersøkt fenomen i Norge, så det er med andre ord vanskelig å si 

noe om.  

 

Hess og McAvoy (2015) og Allen (2004) never at samhandling og dialog, gjerne i form av 

diskusjoner og deliberasjoner, blant mennesker med ulike synspunkter og perspektiver er en 

måte å motvirke noen av effektene av politisk polarisering, og at skolen er en fin arena for 

dette arbeidet (Hess & McAvoy, 2015). Lærere kan, gjennom deres valg av åpenhet eller ikke 

rundt egne politiske synspunkter og ståsted, tilføre ulike perspektiver til klasserommet. 

Tilstedeværelsen av ulike perspektiver og synspunkter i klasserommet vil være nyttig i 

arbeidet med å motvirke effekter av politisk polarisering, som ifølge Hess og McAvoy (2015) 

kan utvikle seg til en trussel mot demokratiet og demokratisk undervisning, og er derfor en 

måte å styrke demokratiet. Et styrket demokrati er en viktig verdi også i den norske skolen 

(Børhaug, 2005; Hunnes, 2015; Koritzinsky, 2014).  

 

1.3 Oppgavens oppbygning  
Denne oppgaven er delt opp i seks deler. I kapittel to tar jeg for meg teori og tidligere 

forskning på områdene jeg har undersøkt, med et særlig fokus på noen begreper som brukes 

mye om oppgavens tematikk, nemlig «nøytral» og «objektiv». Jeg har også et tydelig fokus 

på tidligere forskning, og skriver mye om dette ettersom jeg mener det er viktig fordi dette er 

en empiridrevet oppgave. Kapittel tre handler om de metodologiske valgene jeg har tatt i 

oppgaven med et fokus på selvrefleksivitet. I kapittel fire legger jeg frem funnene mine, og 

videre i kapittelet drøfter jeg disse funnene, og trekker inn teori og tidligere forskning. I 
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kapittel seks, avslutningen, kommer jeg med noen avsluttende bemerkninger, jeg 

oppsummerer noen innsikter som kan hentes fra drøftingen, løfter frem noen didaktiske 

implikasjoner av oppgaven. Til slutt tar jeg en titt på veien videre innen forskningen på 

problemstillingen om læreres valg om å være åpne om, eller holde tilbake sine egne politiske 

synspunkter og politiske ståsted. 
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2 Teori og tidligere forskning 
I dette kapittelet kommer jeg til å presentere begreper og teoretiske perspektiver som jeg vil 

ta med meg videre inn i analysen og diskusjonen. Kapittel 2.1 dreier seg om ulike begreper 

knyttet til politikk og skole, en særlig viktig del her handler om begrepene «nøytral» og 

«objektiv». Kapittel 2.2 tar hovedsakelig for seg ulike dialogtyper som diskusjon og 

deliberasjon, og kapittel 2.3 handler om engasjement i undervisning og engasjement for 

politikk. Til slutt, i kapittel 2.4 legger jeg frem tidligere forskning på tematikken om åpenhet 

rundt læreres personlige politiske ståsted og synspunkter, samt tidligere forskning på 

tematikken om diskusjoner, engasjement i skolen, og for politikk.  

 

2.1 Demokrati, politikk og skole 
2.1.1 Utdanning, demokrati og samfunnsfag 
Det har lenge vært en svært tydelig og sterk kobling mellom demokrati og utdanning 

(Børhaug, 2005; Dewey, 2005; Freire, 1996; Solhaug & Børhaug, 2012; Stray, 2014).  

Demokratiske verdier regnes som noen av de viktigste verdiene man arbeider med i den 

norske skolen, og kan derfor kalles det «demokratiske oppdraget til skolen» (Solhaug & 

Børhaug, 2012, s. 15). Skolen har med dette «et ansvar for at elevene blir deltakere i 

demokratiske prosesser» (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 18). I den norske skolen har vi en 

lang tradisjonen for elevråd, noe som tydelig viser den norske skoles vektlegging av 

demokratiets rolle i elevers utdanning, og ønsket fra skolene om elevers deltagelse i slike 

demokratiske prosesser (Solhaug & Børhaug, 2012). Å lære om verdier, evner og å besitte 

kunnskaper om demokratiet vil ikke være tilstrekkelig for en demokratisk opplæring av 

elever. De må også, som en annen del av den demokratiske opplæringen, få muligheten til å 

delta i demokratiet. 

 

Biesta, som har publisert mye om tematikken rundt utdanning og demokrati, velger å skille 

mellom to ulike former for demokratiopplæring; opplæring for demokratiet, og opplæring 

gjennom demokratiet (2006). Også Stray (2014) tar utgangspunkt i denne todelingen av 

demokratiopplæringen, men legger i tillegg til en tredje dimensjon: læring om demokratiet, 

læring for demokratisk deltagelse og læring gjennom demokratisk deltagelse (s. 659). Den 

første dimensjonen handler om kunnskaper som fører til informerte borgere, den andre 

dimensjonen om «holdninger og verdier som aktiverer demokratisk beredskap og forståelse 
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for demokratiske prosesser», og den tredje om å «lære gjennom aktiviteter og praksis» (Stray, 

2014, s. 659). Det er med andre ord flere dimensjoner ved demokratiopplæringen som bør 

innlemmes i undervisning for at elever skal få en helhetlig demokratiopplæring, som ikke 

bare forbereder dem teoretisk på et liv som «demokratiske medborgere», men også forbereder 

elever mer praktisk og oppmuntrer til deltagelse og engasjement. Tanken om å lære ikke bare 

om et tema, men også gjennom dette teamet kan kobles til Deweys tanke om erfaring knyttet 

til læring. Dewey (2001) mente at læring er sterkt knyttet til nettopp erfaring, eksperimenter, 

sosiale og interaktive prosesser (Dewey, 2001). Dewey er ofte forbundet med utsagnet 

learning by doing, som har blitt et mye brukt sitat av mange lærerstudenter.  

 

Hess og McAvoy (2015) ser det de kaller «det politiske klasserommet» som en måte å 

undervise i og om demokratiet i skolen. Dette mener de at særlig samfunnsfaget er rustet for å 

gjøre, og de oppfordrer samfunnsfaglærere til å danne et slikt politisk klasserom. «We call for 

teachers to create a political classroom that engages students in the pedagogical practice of 

deliberation so that young people are provided a meaningful, challenging, and authentic 

democratic education» (McAvoy & Hess, 2013, s. 16). Den viktigste undervisningsmetoden 

som brukes i det politiske klasserommet er diskusjon, ofte i form av deliberasjon, noe jeg 

kommer tilbake til. Lærere i det politiske klasserommet skal hjelpe elevene å «forstå 

konkurrerende ideologier som ligger bak kontroversielle spørsmål og konkurrerende syn på 

demokratiet selv» (Hess & McAvoy, 2015, s. 79). Forfatterne mener at et slikt klasserom vil 

hjelpe elever med å utvikle sine evner til å diskutere politiske spørsmål, kollektivt fatte 

beslutninger, og være bedre forberedt på et liv i demokratiet (Hess & McAvoy, 2015). 

  

Særlig samfunnsfaget kan sies å være svært viktig i koblingen mellom utdanning og 

demokrati, og faget har i den norske skolen fått en viktig del av ansvaret for opplæringen i og 

om demokrati (Biseth, 2012; Solhaug & Børhaug, 2012). 

 

2.1.2 Politikk i skolen og samfunnsfaget  
Hess og McAvoy (2015) mener at det finnes et sentralt dilemma rundt skoler, nemlig om 

skoler er politiske eller ikke-politiske sfærer. Er elever et ikke-politisk publikum, eller er de 

medlemmer av den demokratiske og politiske offentligheten? Kan skoler være politiske 

sfærer uten at de er partiorienterte? (Hess & McAvoy, 2015, s. 2) Noen mener at 

klasserommet bør være isolert fra den politiske verden, mens andre igjen mener at 
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utdanningsinstitusjoner har et ansvar for å forberede unge mennesker på et liv som aktive 

medborgere og derfor naturligvis må være politisk orientert (Hess & McAvoy, 2015). Mange 

skoleforskere, Hess og McAvoy inkludert, befinner seg i den siste kategorien, og 

argumenterer for at skoler både er og bør være politiske sfærer (Hess & McAvoy, 2015). 

Dette er også skoleforskerne Solhaug og Børhaug (2012) enige i når det gjelder den norske 

skolen. De mener at skolen er en «arena der sider ved den politiske kulturen blir vurdert og 

reflektert over. Gjennom undervisning, og å delta i demokratiske prosesser så vel som 

uformelle diskusjoner blant elever, blir skolen en bidragsyter til den politiske kulturen» 

(Solhaug & Børhaug, 2012, s. 18).  

 

Politikk er med andre ord viktig i den norske skolen generelt, men mer spesifikt er politikk en 

helt vesentlig del av samfunnsfaget. En slags «politisk opplæring» eller «politisk dannelse» 

av elever står sterkt i den samfunnsfaglige tradisjonen i Norge (Solhaug & Børhaug, 2012). 

«Politisk opplæring vil seia systematisk opplæring av nye generasjoner borgarar med sikte på 

at dei skal knytast til den politiske styringsstrukturen på bestemte måtar» (Solhaug & 

Børhaug, 2012, s. 141). Forfatterne mener at selv om det er en lang tradisjon for den politiske 

opplæringen i samfunnsfaget betyr ikke dette at det er et tema uten utfordringer.  

 

Problemstillingen om hvorvidt lærere skal være åpne om eller holde tilbake sine egne 

politiske synspunkter og politisk ståsted er i seg selv er et kontroversielt og politisk spørsmål 

(Journell, 2016). Dette spørsmålet, og dernest svaret på det, vil være påvirket av både skolens 

ideologi og ideologien til samfunnet rundt (Journell, 2016, s. 6). I USA har det vært en 

generell oppfatning av at det moralsk riktige å gjøre i en slik situasjonen er at lærere holder 

tilbake opplysninger om personlig politisk ståsted, på bakgrunn av at lærere er statlig ansatte 

med en svært spesifikk rolle i samfunnet (Elliott, 1973; Journell, 2016). Freire (2014), som 

anser nøytralitet som en umulighet, mener nettopp derfor at lærere heller enn å ta en slik 

«nøytral posisjon» i klasserommet, hvor de ikke forteller elevene hvor de står politisk, 

snarere bør være åpne med elever om sine personlige politiske synspunkt og ståsted. 

Samtidig påpeker han også at som lærer har man ingen rett til å pålegge eget politisk ståsted 

på elevene sine (Freire, 2014). 

 

Hess og McAvoy (2015) skriver at det oppstår en problemstilling i forholdet mellom det 

ansvaret lærere har for en «nøytral» undervisning og ansvaret for både å forberede elever på 

et liv som demokratiske medborgere og å danne aktive og engasjerte medborgere. Denne 
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problemstillingen kaller de «the political education paradox» (Hess & McAvoy, 2015). 

Skoler og lærere får derfor som oppgave å balansere «the need to provide students with a 

nonpartisan political education (…) with the need to prepare them to participate in the actual, 

highly partisan political community» (Hess & McAvoy, 2015, s. 4). Å undervise om politikk 

bringer dermed med seg flere etiske utfordringer, en av de største etiske utfordringene for 

skoler er ifølge Hess og McAvoy «å avgjøre hvor politisk utdanning ender og hvor 

partipolitisk overbevisning begynner» (2015, s. 4). 

 

2.1.3 «Disclose» og «withhold»  
Et spørsmål man som samfunnsfaglærere på et eller annet tidspunkt kommer til å måtte ta 

stilling til er om man skal dele sine egne politiske synspunkt med elever, og om man bør 

fortelle elevene sine hvor man selv står politisk. På engelsk bruker man gjerne begrepsparene 

«disclosure» og «withholdning» om dette. Hvis lærerne velger å «disclose» mener man at de 

velger å fortelle elever hvor de står politisk eller hva de mener om politiske spørsmål. Velger 

lærere å «withhold» betyr det enkelt nok at de velger å holde sine meninger og politiske 

ståsted for seg selv, og ikke fortelle elever om dem.  

 

Hvilke begreper det lønner seg å bruke om dette på norsk er ikke helt enkelt å funne ut av 

fordi det er mange ord man kan oversette disse begrepene til. Ofte tyr man til begrepet 

«nøytral» her, men det er flere grunner til å la være å bruke dette begrepet i en slik 

sammenheng, noe jeg kommer tilbake til i neste delkapittel (2.1.4).   

 

 «Disclose» kan oversettes til mange ulike norske ord, noen av dem er «avsløre», «formidle», 

«røpe», «åpne», «utlevere» og «vise» (Glosbe, u.å.-a; Utdanningsdirektoratet, u.å.). I denne 

oppgaven velger jeg å bruke begrepene åpen eller åpenhet, ettersom disse ordene rommer 

mye av det «disclose» betyr. Men disse begrepene kan også problematiseres. Det å bruke 

begrepet åpenhet kan indikere en motsetning eller dikotomi til det å være lukket. Å gi elevene 

innsyn i sine tanker kan også være et passende begrep å bruke, men setter jeg det opp mot 

«åpen» foretrekker jeg sistnevnte begrep. Det er tydelig at det finnes flere norske ord man 

kan bruke om ordet «disclose», men det finnes ikke én direkte oversettelse av «disclose».  

  

På norsk kan «withhold» eksempelvis oversettes til «nekte, «takke nei til», «holde tilbake» og 

«tie» (Glosbe, u.å.-b). «Nekte», «takke nei til» eller «tie» er begreper som ikke rommer det 
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«withhold» gjør, mens «holde tilbake» er langt nærmere en direkte oversettelse. Jeg har valgt 

å bruke begrepsparet «åpen» og «holde tilbake» for formålet med denne studien i den norske 

konteksten.  

 

2.1.4 Nøytral  
Selv om begrepsparet «disclose» og «withhold» er mest brukt i sammenheng med temaet 

rundt læreres åpenhet eller ikke om sine egne politiske synspunkter eller eget politiske ståsted 

i klasserommet, finnes det noen tekster, særlig flere på engelsk som bruker begrepene 

«nøytral» eller «ikke nøytral», eller da «neutral» eller «non-neutral» på engelsk (Elliott, 

1973; Furlong & Carroll, 1990). Eksempelvis skriver Elliott (1973) om «neutrality». Han 

diskuterer konseptet «procedural neutrality» (introdusert av Lawrence Stenhouse) som en 

«desirable role for teachers wishing to handle publicly controverial value-issues with their 

students» (Elliott, 1973, s. 39). Dette handler om en form for «nøytral undervisning» hvor 

læreren i mer kontroversielle saker velger å ikke ta en side av en sak. Dette handler derfor 

riktignok om noe litt annet enn om en lærer velger å enten være åpen med elever om egne 

synspunkter eller å holde dem tilbake fra elevene, men denne problemstillingen er en del av 

den «nøytrale undervisningen». Et lignende begrepet er hva Hess og McAvoy (2015) 

betegner som en ‘nøytral tilrettelegger’ i undervisning (s. 116, s.189). Lærerne som tar på seg 

denne rollen velger med dette av ulike årsaker å ikke gi uttrykk for sine egne synspunkter i 

saker som diskuteres i klasserommet.   

 

Begrepet «nøytral» har i seg selv mange betydninger og ulike forståelser, noe som blir synlig 

i Det Norske Akademis Ordbok. Tre av de ulike forståelsene er «som ikke tar parti for en av 

flere parter (i krig, kamp, diskusjon); alliansefri; ikke-krigførende», «som hverken er positiv 

eller negativ men som ligger midt imellom to ytterpunkter, to motsatt virkende krefter; som 

hverken er preget av eller tilhører den ene eller den andre av ytterlighetene» og «som er 

objektiv og holder seg til kjensgjerninger uten å formidle holdninger, verdier e.l» (NAOB, 

u.å.). Den første forklaringen dreier seg altså om å holde seg nøytral i krig, noe som kanskje 

den aller første måten man blir kjent med begrepet i skolen, da gjerne i historiefaget. For 

eksempel er nøytral en kjent beskrivelse av Sveits sin posisjon under andre verdenskrig. Den 

andre måten å forstå begrepet kan for eksempel beskrive situasjonen man føler angående et 

politisk vedtak. Man er kanskje ikke for vedtaket, men man er ikke mot det heller, man stiller 

seg «nøytral», et sted midt mellom de to ytterpunktene. Den siste måten å forstå «nøytral» er 
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den måten mange mener at lærere bør forholde seg: «objektiv» og «uten å formidle 

holdninger og verdier» (NAOB, u.å.).    

 

Tanken om en «nøytral undervisning», eller en «nøytral lærer», ser ikke ut til å gå godt 

overens med det generelle formålet med den norske skolen. Det gir lite mening å snakke om å 

unngå å «formidle holdninger og verdier» i undervisningssituasjoner, fordi skolen er 

forpliktet til å formidle noen kjerneverdier og holdninger som verdsettes i det norske 

samfunnet og i den norske skolen. 

 

2.1.5 Objektiv  
Et annet begrep man kan se på ettersom begrepet «nøytral» ikke er i tråd med verdiene i den 

norske skolen, er begrepet «objektiv». Søker man opp norske synonymer til begrepet 

«objektiv» på Norsk synonymordbok sin nettside kommer «nøytral» opp, og motsatt, derfor 

er det ikke så rart at man til tider hører disse begrepene brukt som synonymer til hverandre 

(Synonymordboka, u.å.-a, b). Men går man inn i ulike beskrivelser og definisjoner av 

begrepene ser man at de også rommer en del ulikheter.   

 

I Det Norske Akademis Ordbok er flere av forklaringene knyttet spesifikt til filosofi eller jus, 

men en av de mer generelle forklaringene på begrepet er «Om fremstilling eller person: 

upartisk; saklig; nøytral». En annen noe mer dyptgående forklaring på begrepet er: «Objektiv 

betyr noe som tilhører eller gjelder objektet. Ordet betyr saklig, upersonlig, upartisk, 

allmenngyldig. (...) Objektiv brukes om noe som baseres på fakta og ikke preges av følelser, 

personlig interesse eller oppfatning» (Store Norske Leksikon, 2018). Denne definisjonen av 

begrepet vil være den betydningen jeg benytter videre inn i denne oppgaven, fordi den fanger 

opp mange ulike aspekter ved begrepet «objektiv».  

 

2.1.6 Partipolitisk påvirkning 
Et tema som melder seg i forlengelsen av læreres potensielle valg om åpenhet rundt egne 

politiske synspunkter og politiske ståsted er: Hvem påvirker våre personlige politiske 

meninger? Venner og familie, samfunnsfaglærere som introduserer oss for politiske partier, 

saker og spørsmål, eller politiske partier og organisasjoner?  
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Børhaug (2005) mener at det ikke er vanlig at alle mennesker i et samfunn setter seg inn i alle 

de politiske sakene som dukker opp, vurderer dem, og så danner seg en mening om dem. 

«Det er heller ikke så vanlig systematisk å sette seg inn i de ulike partiers program. Mange 

mennesker finner ut hvilke politiske meninger de har på helt andre måter» (Børhaug, 2005, s. 

181). Børhaug (2005) mener blant annet at «man har de meningene som den sosiale 

identiteten tilsier at man har, man mener det som visse folk man ser opp til mener» (s.181). 

Med andre ord har blant annet vår sosiale omgangskrets mye å si for hva man mener om ulike 

saker. Børhaug mener derfor at skolen kan være svært viktig i denne sammenhengen (2005, s. 

181), ettersom klasserommet er et godt sted å få møte mange synspunkter, og jeg forstår det 

slik han mener at gjennom diskusjoner og deliberasjoner i samfunnsfaget kan elever danne en 

tanke om hva de mener om ulike politiske spørsmål (Børhaug, 2005).  

 

Hunnes påpeker at «Både i kraft av sin alder, sin posisjon og omfanget av den tida dei 

oppheld seg saman, er læraren ein viktig person i livet til eleven» (s. 131). Enten man er 

komfortabel i den rollen eller ikke, blir lærere ofte en slags rollemodell eller et forbilde for 

elevene. Det er derfor ikke nødvendigvis en helt fjern tankegang å vurdere det slik at elever 

kan ta etter sine læreres politiske synspunkter eller ståsted. Men som Hunnes (2015) påpeker: 

«Ofte kan det vere vel så stor imitasjonskraft i det jamaldringar gjer, som det ein aldrande 

lærar gjer» (s. 133). Dette betyr at elevenes venner og medelever kan spille en vel så viktig 

rolle når det gjelder politiske interesser og holdninger, og hva man velger å stemme.  

 

Hess og McAvoy (2015) mener at det er mange institusjoner som påvirker menneskers 

politiske sosialisering. Skolen er en av disse institusjonene, men andre som også har 

betydelig mulighet til å påvirke unge menneskers politiske engasjementet er familie og 

venner, fritidsaktiviteter og organisasjoner, blant annet religiøse organisasjoner (Hess & 

McAvoy, 2015, s. 31). Dessuten vil våre tanker, refleksjoner og meninger påvirkes av alt 

rundt oss – både det vi leser, det vi ser, det vi snakker om, og det vi opplever (Hoel, 2013). 

 

Det er vanskelig å peke på en eneste kilde som påvirker våre politiske synspunkter og ståsted 

mest, men de ulike sosiale institusjonene som nevnes oftest i denne sammenhengen er familie 

og venner, klassekamerater, skolen, og ulike organisasjoner man har en tilknytning til. Det er 

derfor sannsynlig å tro, som mange gjør, at våre nærmeste bekjente i form av familie og 

venner i stor grad påvirker våre tanker og meninger, også når det gjelder politikk.  
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2.2 Dialog og diskusjon i samfunnsfag 
På lik linje med at skolen ikke er nøytral, kan heller ikke en politisk opplæring være nøytral. 

Som Shor (1992) skriver, «No curriculum can be neutral» (s. 12). Ettersom politikk som en 

overordnet kategori, og mer spesifikt det å lære om norsk politiske partier, er en viktig del av 

samfunnsfaget må i forlengelsen av dette også politiske spørsmål og saker utforskes i 

samfunnsfagklasserommet. Elever må gjennom samfunnsfagundervisning øve på å analysere, 

diskutere og reflektere rundt ulike politiske spørsmål og saker, og politiske partier.   

 

I dette delkapittelet presenterer jeg noen av de ulike formene for dialoger man finner i 

klasserommet, eksempelvis diskusjon, deliberasjon, drøfting, og debatt. Når gjort riktig 

mener Hess og McAvoy, i likhet med flere andre skoleforskere, at de ulike formene for 

dialog vil gi elever øving i å gi resonnerte argumenter, lytte, vurdere perspektiver og evaluere 

syn, som er ferdigheter elever ikke bare har behov for i skolesammenheng, men også i 

demokratiet forøvrig (Børhaug, 2005; Freire, 1996; Hess, 2015; Hess & McAvoy, 2015; 

McAvoy & Hess, 2013; Parker & Hess, 2001). Hess og McAvoy (2015) legger også til at 

diskusjoner i klasserommet vil gi elevene god øving i å behandle hverandre som politisk 

likeverdige (s. 5) og Allen (2004) mener at dette kan være med på dannelsen av «politiske 

vennskap». Solhaug og Børhaug (2012) opptatt av politisk kyndighet, og de mener at å vikle 

dette kan bli «krevende uten diskusjon og debatt».  

 

Koritzinsky (2014) skriver at «I diskusjonar får elevar høve til å gje uttrykk for eigne tankar, 

meiningar og kunnskapar. Dei får prøve synspunkta sine på andre og kan gje 

tilbakemeldingar» (s. 135). At elever får rom til å uttrykke egne meninger er en av fordelene 

med diskusjoner. En annen fordel med diskusjoner i klasserommet er at det ofte finnes et 

visst naturlig mangfold i elevers bakgrunner, meninger, tanker og ideer i klasserommet. Dette 

vil si at man enklere kan få frem ulike meninger og politiske synspunkter i klasserommet når 

det allerede finnes et mangfold av dem. Parker og Hess (2001) mener at diskusjoner nettopp 

er mest effektive når det er rom for og det ytres mange ulike synspunkter. På denne måten vil 

elevene bli vant til at det ikke alltid vil være konsensus i klasserommet om ulike politiske 

saker, og at det er både naturlig og mulig å leve med uenighet. «Å bidra til at elever former 

meninger, trener seg i å uttrykke og argumentere for dem og holde seg til saken er noe av det 

viktigste skolen kan gjøre for å myndiggjøre elevene. Det er å virkeliggjøre at demokratiet er 

et system for å behandle uenighet på fredelig vis» (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 78).  
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I tillegg viser forskning at når vi lever blant folk som generelt sett tenker som vi gjør har 

synspunktene våre en tendens til å bli mer ekstreme og mindre tolerante (Mutz, 2006; 

Sunstein, 2001, 2009), og nettopp derfor er det viktig å utveksle politiske synspunkt med 

ulike mennesker. Klasserommet er derfor en fin arena for politiske diskusjoner.  

 

2.2.1 Diskusjon som trening i demokratiske ferdigheter 
Hess (2009) mener at skolen er en viktig institusjon for å styrke demokratiet, og hun 

argumenterer for at særlig politiske diskusjoner i skolen er en helt essensiell del av å lære å 

leve i et demokrati. Hun mener at å mestre evnen til å snakke med andre på tvers av politiske 

og ideologiske forskjeller vil bidra til å danne informerte medborgere (Hess, 2009).  

Bruken av dialog og diskusjon, som demokratiske ferdigheter, er dermed en måte å styrke 

demokratiet og demokratiforståelse i samfunnsfaget (Hess & McAvoy, 2015; Stray, 2014).  

 

Ferdigheter har et viktig fokus i de norske læreplanene, og særlig i samfunnsfaget er 

diskusjon og drøfting helt sentrale ferdigheter (Børhaug, 2005; Solhaug & Børhaug, 2012; 

Utdanningsdirektoratet, 2006). Børhaug skriver at en av årsakene til at man prioriterer 

diskusjonen som en ferdighet i samfunnsfag er at diskusjonen «er en ferdighet som er aktuell 

på mange sosiale områder, svært mye av den sosiale interaksjonen er diskusjon i en eller 

annen form» (2005, s. 176). Diskusjon er med andre ord en ferdighet man ikke bare har 

behov for i skolegangen, men også i samfunnet ellers, og er dermed en helt vesentlig 

demokratisk ferdighet å mestre.  

 

Det er også viktig å vurdere lærerens rolle i politiske diskusjoner. Som nevnt tidligere er det 

mange lærere som velger å holde egne synspunkter for seg selv, mens andre lærere velger å 

være åpne om disse. Noen lærere fortrekker å ta en rollen som en «nøytral tilrettelegger» i 

diskusjoner, mens andre foretrekker en mer aktiv rolle i diskusjoner (Hess & McAvoy, 2015). 

Det er mange etiske problemstillinger og valg som melder seg hva gjelder lærerens rolle i 

politiske diskusjoner. Hess og McAvoy (2015) mener at lærer må bruke sin profesjonsfaglige 

bedømmelse når de tar stilling til slike valg.  
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2.2.2 Ulike typer diskusjoner  
Begrepet diskusjon blir gjerne brukt som samlebetegnelsen på de ulike typene dialoger i 

klasserommet som dreier seg om meningsutvekslinger og faglige argumenter, derfor er det 

ikke en helt enkel oppgave å definere hva en diskusjon er. Hess (2015) trekker frem noen 

likheter mellom ulike definisjoner av begrepet diskusjon og kommer frem til hva det finnes 

enighet om hva diskusjoner er og innebærer: diskusjoner er samtaler mellom mennesker, de 

innebærer utveksling av informasjon om et tema, og er en måte å konstruere kunnskap på 

(2015, s. 257-258). Børhaug (2005) legger frem forståelser av ulike typer diskusjoner i 

klasserommet, og en av dem han trekker frem er diskusjonen som tar utgangspunkt i at 

deltagerne «har ulike syn i verdispørsmål, og diskusjonen tar form av at man fremhever disse 

verdiene i kontrast til de som mener noe annet» (s. 176). I slike diskusjoner vil det ikke være 

et mål å komme til enighet, det er heller et mål om å fremheve de ulike verdisynene 

(Børhaug, 2005, s. 176).  

 

Begrepet deliberasjon blir gjerne brukt i sammenheng med politikk fordi det som regel 

defineres som å «komme frem til noe sammen», at man sammen finner frem til en slags 

konklusjon på diskusjonen som har funnet sted (Hess & McAvoy, 2015). I skolen kan man 

for eksempel få presentert et politisk tiltak og som man sammen i klassen skal prøve å 

komme frem til en konklusjon om. Man må vurdere hva som er det beste for allmennheten 

ved å reflektere rundt både fordeler og ulemper ved tiltaket.  

 

Aarre, Christophersen og Børhaug (2014) beskriver deliberasjon som noe tilsvarende 

gransking eller drøfting på norsk. Deliberasjon har med andre ord noen fellestrekk med 

drøfting, et velkjente begrep i norsk skole. Samtidig som drøfting er et kjent begrep, er dette 

et stort og tidvis veldig uklart begrep. Langø trekker frem at drøfting kom «styrket ut av den 

reviderte læreplanen» (2015, s. 143) uten at det av den grunn kom frem en tydelig definisjon 

av hva drøfting er. Som Langø (2015) påpeker blir drøfting nevnt i kompetansemålene i 

sammenheng med både muntlige og skriftlige ferdigheter, og begrepet brukes noen ganger 

sammen med å vurdere, og noen ganger sammen med å diskutere. Det blir derfor opp til 

skoler og lærere å bestemme hva de velger og legge i begrepet drøfting. 

 

De ulike typene diskusjoner kan på ulike måter brukes for forberedelse til livet som 

demokratiske medborgere. Debatter kan eksempelvis brukes for at elever skal få en bedre 
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forståelse for hvordan politiske debatter foregår på Stortinget, og deliberasjon kan brukes for 

at elever skal få erfare hvordan politikere må vurdere ulike saker og komme frem til en 

konklusjon om hva de mener er det beste for fellesskapet. Man kan med andre ord knytte de 

ulike diskusjonstypene med ulike demokratiske prosesser og ferdigheter som elever skal lære 

å kjenne gjennom undervisning i samfunnsfaget. Dessuten er diskusjoner arenaer der lærere 

gjerne oppfordrer elevene sine til å dele sine synspunkter, og derfor kan det også være en 

arena der lærere selv må velge om de ønsker å dele sine egne synspunkter eller ikke.  

 

2.3 Engasjement 
Begrepet «engasjement» kan brukes i mange ulike sammenhenger. Her forholder jeg meg til 

to ulike aspekter ved engasjement: engasjement og motivasjon i undervisning, og 

engasjement i form av politisk engasjement og interesse.  

 

2.3.1 Engasjement og motivasjon i undervisning 
Motivasjon er viktig i mange av livets områder, også i undervisning. van Eekelen, Boshuizen 

og Vermunt (2005) mener at viljen til å lære er grunnleggende for motivasjon, og Manger 

(2012) påpeker at motivasjon er helt sentralt for å tilegne seg kunnskap. Nordahl (2010) 

påpeker at blant annet engasjement og motivasjon er viktige faktorer for elevers 

læringsutbytte, og Imsen (2005) påpeker at det er flere viktige elementer knyttet til 

motivasjon, og at nettopp et av disse er engasjement (s. 376). Dette engasjementet er noe 

lærere kan bidra til i undervisning ved å blant annet dele sitt personlige engasjement om saker 

og temaer, og ved å tydeliggjøre for elevene viktigheten av også deres bidrag i 

undervisningen (Dysthe, 1995). I tillegg bør læreren sikte på å formidle fagstoff for elevene 

slik at det treffer deres livsverden (Nordahl, 2010). For å gi elever best mulig utbytte av 

læringssituasjoner bør det derfor legges vekt på engasjement og motivasjon, og læreres rolle 

og relasjon til elevene er her helt vesentlig (Nordahl, 2010).  

 

2.3.2 Politisk engasjement og interesse 
En annen viktig forståelse av engasjement handler om politisk engasjement og interesse.  

Dette er også viktig i skolen, og kanskje særlig i samfunnsfaget, ettersom et av de viktigste 

bidragene fra samfunnsfaget er muligheten til å forberede elever på et liv som demokratiske 

medborgere (Hess & McAvoy, 2015; Stray, 2014). Det er derfor ønskelig at elever har eller 

utvikler en interesse og et engasjement for politikk, ettersom politikk både er en stor del av 
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samfunnsfaget, men også som tidligere nevnt en helt vesentlig del av et liv i et demokratisk 

samfunn.  

 

Mathé (2019) bygger på tidligere bidrag (Carpini, 2004; Colby, Beaumont, Ehrlich & 

Corngold, 2007) i sin forståelse av politisk engasjement hos elever:  

I understand the term ‘engagement’ in this context to include young people’s various 

forms of political interest, thereby incorporating cognitive and emotional components, 

and individual and collective actions aimed at contributing to change, including both 

conventional and non-conventional forms of participation (Mathé, 2019, s. 19).  

 

Mathé (2019) knytter med dette engasjement til både politiske interesser og politisk 

deltagelse, slik også Levy, Solomon og Collet-Gildard (2016) gjør. Politisk interesse er viktig 

fordi det er en av de tydeligste måtene å forutsi politisk deltagelse (Leighly & Vedlitz, 1999; 

Stromback & Shehata, 2010). Levy et al. (2016) mener at «to prepare youth to become 

involved in political activities, educators and education researchers must understand the types 

of classroom experiences that can foster this attitude» (s. 483). De mener at de elementene 

ved undervisning som bidrar til økt politisk interesse, og dermed også økt politisk 

engasjement og deltagelse, må få et tydelig fokus i samfunnsfaget og i skolen (Levy et al., 

2016). Dette handler blant annet om diskusjoner i klasserommet der elevene får møtt og 

utforsket ulike perspektiver og forståelser rundt ulike politiske spørsmål (Levy et al., 2016).  

 

Et annet viktig poeng Amnå og Ekman (2014) peker på angående politisk engasjement er at 

engasjement eksisterer på et spekter. Mennesker er ikke enten engasjerte, og aktive, eller helt 

uengasjerte, og passive (Amnå & Ekman, 2014).  

 

Koritzinsky (2014) stiller noen interessante spørsmål knyttet til engasjement hos 

samfunnsfaglærere: «Er det ikke viktig at lærere i samfunnskunnskap viser at de er engasjert, 

at de har holdninger og standpunkter, og at de også er samfunnsmedlemmer i et demokrati 

med ytringsfrihet?» (s. 77). Han mener at ettersom man gjennom samfunnsfaget ønsker å 

oppdra elever til å være aktive og engasjerte medlemmer av samfunnet, kan det være en 

fordel at lærere kan være engasjerte ved å vise sitt personlige engasjement og sine politiske 

synspunkter i klasserommet (Koritzinsky, 2014).   
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2.3.3 Oppsummering av teori 
To helt vesentlige begreper for denne oppgaven er «åpenhet» og «å holde tilbake». Åpenhet 

(«disclose») handler om at lærerne velger å være åpne med elevene om hvor de personlig står 

politisk eller hva slags personlige politiske synspunkter de har. Holde tilbake («withhold»), 

på den andre siden handler om at lærerne velger å holde tilbake informasjon om hvor de 

personlig står politisk eller hva slags personlige politiske synspunkter de har. De neste to 

begrepene, «nøytral» og «objektiv» er også essensielle. En person som opptrer ‘nøytralt’ er 

en person «som er objektiv og holder seg til kjensgjerninger uten å formidle holdninger, 

verdier e.l» (NAOB, u.å.). Begrepet «objektiv» betyr «saklig, upersonlig, upartisk, 

allmenngyldig. (...) Objektiv brukes om noe som baseres på fakta og ikke preges av følelser, 

personlig interesse eller oppfatning» (Store Norske Leksikon, 2018). I tillegg til dette er 

diskusjon også et begrep jeg benytter videre inn i oppgaven. Dette er som tidligere nevnt et 

begrep det kan være vanskelig å definere. Jeg benytter Hess (2015) sin definisjon her: 

diskusjoner er samtaler mellom mennesker, de innebærer utveksling av informasjon om et 

tema, og er en måte å konstruere kunnskap på (2015, s. 257-258). Årsaken til at diskusjoner 

er viktig for denne oppgaven er at man gjerne deler sine synspunkter i slike samtaler. Det er 

også mange ulike forståelser av engasjement. I denne oppgaven forstår jeg engasjement i to 

ulike sammenhenger: engasjement og motivasjon i undervisning (Imsen, 2005; Manger, 

2012; Nordahl, 2010), og politisk engasjement og interesse (Levy et al., 2016; Mathé, 2019).  

 

2.4 Tidligere forskning  
I dette delkapittelet vil jeg presentere tidligere forskning på ulike områder, og deler derfor 

kapitlet i to delkapitler: 1) om diskusjon, engasjement i skole og klasserom, og politisk 

engasjement, og 2) valget om åpenhet eller ikke rundt læreres politiske ståsted. Som tidligere 

nevnt er sistnevnte mitt hovedtema, og flere av de empiriske bidragene er fra andre land, 

særlig USA. Til de andre temaene som også er relevante for oppgaven min, som diskusjon, 

engasjement i skole og klasserom, og politisk engasjement og interesse, opplæring finnes det 

flere studier fra Norge.    

 

2.4.1 Tidligere studier om diskusjon, engasjement i undervisning og 

politisk engasjement 
Det finnes flere studier som tar for seg hvordan engasjerte elever er i klasserommet, og hva 

engasjement gjør med dem. Elever som er engasjerte i undervisningen følger mer med og 



	20	

deltar mer aktivt i diskusjoner i klasserommet, og gjør en innsats i klasseromsaktivitetene 

som foregår (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004; Skinner & Belmont, 1993). Havik og 

Westergård (2019) påpeker at engasjerte elever er delaktige i undervisningen, blant annet ved 

at de deltar i å dele ideer og stille spørsmål. I tillegg lærer elever som er engasjerte i 

undervisning mer, og de synes skoleerfaringen er mer givende (Marks, 2000).  

 

Et spørsmål som dukker opp når det gjelder engasjement er om man kan skape et 

engasjement i undervisning, eller om det er noe man har eller ikke har. Skodvin (2016) gjorde 

en større undersøkelse blant lærere som underviser i høyere utdanning om engasjement i 

undervisning, og fant ut at et stort antall av lærerne mener at man kan skape et engasjement i 

undervisningen: «Engasjement fremstår ikke bare som noe en kan bringe med seg til 

undervisningen, men også som noe en kan utvikle gjennom undervisningen» (2016, s. 102). 

Andre funn fra undersøkelsen av de 1229 lærerne var at engasjement ikke bare karakteriserer 

underviseren, men også «forholdet til dem som undervises» (Skodvin, 2016, s. 116). Skodvin 

(2016) fant at mange av deltagernes beskrivelser impliserer at «engasjement kan ha et 

relasjonelt aspekt» (s. 102). Dette relasjonelle aspektet viser at engasjementet lærerne har 

også kan «fenge studentenes interesse», og dermed også «fremme studentenes forståelse, 

engasjere dem og vekke deres eget engasjement» (Skodvin, 2016, s. 113). Med andre ord ser 

det ut til at lærernes engasjement også smittet over på studentene.  

 

Diskusjon er en velkjent undervisningsmetode, og til tross for at diskusjon benyttes mye i 

samfunnsfaget mener mange at diskusjoner bør foregå oftere og på en bedre måte enn den 

gjøres i dag (Hess, 2015; Hess & McAvoy, 2015; Parker & Hess, 2001). Årsakene til at 

diskusjon løftes opp som en god undervisningsmetode er mange, men blant annet handler det 

om at diskusjoner er med på å gjøre elever kjente med andres synspunkter og er derfor med 

på å øke elevers toleranse og forståelse. Diskusjoner kan også lett kobles til demokrati og 

øvelser i demokratisk samarbeid, som har vært og er svært viktig for skoler (Dewey, 2005; 

Freire, 1996; Solhaug & Børhaug, 2012; Stray, 2014). Et annet poeng er at det finnes en 

oppfatning om at diskusjoner i klasserommet kan føre til at elever er mer engasjerte i 

undervisningen, blant annet fordi man kan knytte inn elevenes interesser, synspunkter, ideer, 

tanker og refleksjoner. Særlig viktig er det å benytte elevenes interesser, ettersom dette kan 

være med på å skape, eller øke motivasjon i undervisning (Manger, 2012, s. 17). Dette kan 

gjøre det faglige innholdet lettere å fordøye for elevene. Eksempelvis kan man benytte 

kunnskap om elevers interesser i valg av diskusjonstemaer. Å velge temaer man vet elevene 
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har noen forkunnskap om eller å velge politiske saker man vet elevene bryr seg om er derfor 

et nyttig verktøy. Dessuten kan diskusjoner gjennomføres på mange ulike måter, noe som 

også kan virke engasjerende på elever. Klette (2013) mener at variasjon er et viktig nøkkelord 

i all undervisning.  

 

Flere studier viser at unge mennesker i dag er mindre opptatt av og interessert i politikk enn 

før. Dette handler til en viss grad om hvordan man måler ungdommers politiske interesse og 

hva man tenker på som politikk. Et slags indre engasjement for ulike politiske saker er det 

ikke lett å måle, det er langt lettere å måle prosentandelen unge som stemmer eller som er 

medlemmer av politiske partier eller organisasjoner. Om man snakker om politikk som ‘big P 

Politics’ eller ‘little p politics’ (J. Kahne, Crow & Lee, 2013), kan påvirke om ungdommer 

regnes som engasjerte eller ikke. ‘Little p politics’ handler blant annet om «livsstilspolitikk», 

det å uttrykke seg selv gjennom politikk, og om lokalpolitisk arbeid. ‘Big P Politics’ på den 

andre siden, handler i større grad om debatter mellom politiske partier, og å stemme ved 

politiske valg (J. Kahne et al., 2013).  

 

Et faktum er at færre unge mennesker i dag stemmer ved valg (Sloam, 2016), og dessuten er 

unge i dag i mindre grad organiserte i politiske organisasjoner enn før. Tidligere studier har 

også sett at unge mennesker stoler mindre på politikere, har mindre kunnskaper om politikk 

og har dårligere holdning til politikk (Fieldhouse, Tranmer & Russell, 2007). Signalene dette 

sender er at unge mennesker er mindre politisk engasjerte enn før. På den andre siden er det 

mange studier som mener at unge mennesker er engasjerte i politikk, men måten de 

engasjerer seg på er annerledes enn de som er eldre enn dem (Sloam, 2007, 2014). Ulike 

studier forklarer dette på ulike måter, blant annet at unge mennesker i større grad bruker 

sosiale medier til politisk aktivitet enn offisielle politiske organisasjoner (Ekström & Shehata, 

2018; Sloam, 2016), og at de ser på politikk som noe mer individ-orientert enn generasjonen 

før dem (Fieldhouse et al., 2007). Man kan kanskje si at en person som er politisk aktiv er 

politisk engasjert, men noen som er politisk engasjert er ikke nødvendigvis politisk aktiv.  

 

Studien til Levy et al. (2016) utforsker ungdommers politiske interesse under presidentvalget 

i 2012. Forfatterne fant at elevers politiske interesse økte i tiden rundt valget. Økningene var 

blant annet relatert til en generell økning i politiske interesse og oppmerksomhet blant 

offentligheten, men en særlig stor påvirkning på elevene var grunnet økt politisk interesse fra 

venner og familie. Dessuten kom noe av økningen i elevers politiske interesse og 
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engasjement fra at elevene oftere hadde muligheter til å utforske flere ulike sider av politiske 

spørsmål og til å uttrykke sine egne meninger (blant annet gjennom politiske diskusjoner i 

klasserommet, og blant venner og familie).    

 

I avhandlingen til Mathé (2019), som inkluderer tre artikler utforsker hun norske elevers 

oppfatninger av begrepene demokrati og politikk, i tillegg til elevenes oppfatninger av 

samfunnsfaget. Elevene i studien er i alderen 16-17 år, og går på videregående skoler.  

Basert på funnene i de tre artiklene er hovedbidraget økt kunnskap om viktige aspekter ved 

temaet demokrati og politikk i samfunnsfag. Funnene viser at elevene oppfattet «demokrati» 

og «politikk», både når det gjelder top-down-perspektiver (om regjeringen og andre politiske 

institusjoner), og bottom-up-perspektiver (som fokuserer på diskusjoner og andre ikke-

institusjonelle aspekter av demokratisk politikk). Funnene fra studien er verdifulle for å forstå 

ungdommers perspektiver i sammenheng med samfunnsfag og medborgerskap, og for å 

utvikle et samfunnsfag som tar hensyn til elevers perspektiver.  

 

Ekström og Shehata (2018) har gjennom en panelstudie blant svenske ungdommer undersøkt 

online politisk engasjement. Det argumenteres at sosiale medier er preget av mindre tydelige 

grenser (porous boundaries) mellom ikke-politiske og politiske aktiviteter, og dermed blir 

tersklene for politisk engasjement lavere. Dette argumentet har Ekström og Shehata analysert 

og testet empirisk. Funnene fra studien viser at samfunnsinteraksjon i sosiale medier for et 

flertall sammenfaller med engasjement i politisk informasjon og samhandling, mens få er 

engasjert i produksjon og kollektiv handling. Studien gir begrenset støtte til ideen om at lave 

terskler i sosiale medier fremmer mønstre for tune-in, tune-out politisk engasjement over tid. 

 

2.4.2 Tidligere studier om læreres valg om åpenhet eller ikke  
Når det gjelder mitt hovedtema, som handler om læreres valg av om å være åpne om eller 

holde tilbake sine politiske synspunkter eller politisk ståsted i undervisningen i samfunnsfag, 

er dette er som nevnt et tema som ikke er undersøkt så mye i Norge. Det finnes heller ikke så 

mange andre fag med svært lignende problemstillinger, foruten religionsfaget, der denne 

problemstillingen er skrevet om i noe større grad. Spørsmålet er: bør religionslærere være 

åpne om sitt religiøse ståsted, eller ikke? Det er beskrevet at undervisningen i faget skal være 

objektiv, og at «I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse» 

(Utdanningsdirektoratet, 2008). Men det finnes ingen konkrete retningslinjer for hvordan 
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lærere i religion bør håndtere valget om å være åpne eller ikke med elevene sine om sitt 

personlige religiøse ståsted, det er altså noen likheter mellom samfunnsfaget og religionsfaget 

her. Fauske har skrevet et kapittel med tittel «Eg er så redd for ikkje å vere nøytral nok» 

(Afset, Kleive & Hatlebrekke, 2013), og som tittelen på kapittelet tydelig tilsier er dette både 

en viktig og en svært komplisert problemstilling også i religionsfaget. Eidhamar har skrevet 

at «Både humanetikeren og den kristne kan være religionslærere og gi faglige fremstillinger – 

både av sin egen og andres tro. Men da gjør de dette som lærere, ikke som kristen eller 

humanetiker» (Sødal et al., 2009, s. 95).   

 

Niemi og Niemi observerte undervisning i seks ulike samfunnsfagklasser på en videregående 

i USA (2007). De ønsket blant annet å undersøke om og hvordan lærere utrykte sine egne 

meninger i klasserommet og om de tillot elevene å uttrykke sine meninger. Funnene deres var 

at lærere ofte uttrykte meningene sine, selv om dette noen ganger var skjult, men at det ikke 

var like stort rom for elevenes meninger. De observerte at lærerne som selv mente de var 

«nøytrale» i undervisningen ga uttrykk for sine politiske synspunkter blant annet gjennom 

bruk av humor og vitser. Også Journell (2011) som observerte undervisningen til 

samfunnsfaglærere på videregående skoler i USA under presidentvalget i 2008, fant at selv 

lærere som ikke intenderte det ga til en viss grad uttrykk for hva de mente. Fokuset i studien 

hans var temaet om læreres valg om åpenhet eller ikke rundt politisk ståsted. Et av funnene til 

Journell var at både de lærerne som var åpne med elevene sine om egne politiske synspunkt 

og de lærerne som sa at de hadde valgt å holde seg «nøytrale» ga innsyn i hva de mente om 

de ulike presidentkandidatene og de ulike politiske partiene. De ble observert å «hinte» til 

elevene om at en presidentkandidat var ‘bedre’ eller mer ‘korrekt’ enn den andre. Mathé og 

Elstad (2017) fant noe av det samme i sin studie. Elevene generelt sett mente at lærere 

behandlet ulike partier likt i klasserommet, selv om en av elevene mente at læreren hennes 

noen ganger «hintet» om at en side av politikken var mer ‘korrekt’ enn den andre.  

 

Noen år senere skrev Journell (2016) en annen artikkel som tok utgangspunkt i det samme 

temaet om «disclosure», åpenhet om politisk ståsted, men her med en annen inngangsvinkel i 

form av analyseverktøyet som ble brukt. Dessuten foregikk ikke datainnsamlingen under et 

presidentvalg. Hovedfunnet fra denne artikkelen var at lærere bør revurdere den 

konvensjonelle tanken om at lærere ikke bør dele med elever hvor de står politisk eller hvilke 

politiske synspunkter de har. Han mener at til tross for at det finnes risikoer ved å dele dette 

kan det også være både demokratiske og mellommenneskelige fordeler ved åpenheten rundt 
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dette for elever. Allikevel konkluderer Journell med at hver lærer må avgjøre hva som er det 

rette for dem, å dele sitt politiske ståsted og synspunkter eller holde dette for seg selv.   

 

Forfatterne jeg har sett mest til er Hess og McAvoy. De bidragene jeg har benyttet meg av er 

boken The Political Classroom (2015), og artikkelen «Classroom Deliberation in an Era of 

Political Polarization» (2013). Den politiske polariseringen i USA medfører at noen lærere 

velger å endre sin undervisning i henhold til det politiske klimaet rundt, blant annet ved å 

unngå visse kontroversielle spørsmål, eller ved å unngå alle kontroversielle spørsmål. Dette 

igjen påvirker undervisningen til elevene. Forfatterne undersøker flere temaer, men et av dem 

handler om nettopp «teacher disclosure», valget om åpenhet eller ikke rundt eget politisk 

ståsted og politiske synspunkter i klasserommet. I løpet av sine lange studier snakket de med 

mange lærere, og mange av dem vurderer dette ulikt. Noen av lærerne mente at de alltid bør 

være åpne med elevene om hvor de står politisk, noen mente at de aldri bør være åpne med 

elevene om dette, mens andre igjen mente at det kom an på sitasjonen. Det forfatterne 

foreslår er at lærere ser på dette valget og bruker det som et didaktisk ‘verktøy’. I noen 

situasjoner kan det være positivt for diskusjoner at lærere deler sine egne synspunkter, mens 

det i andre situasjoner kan være positivt at lærere holder tilbake sine egne synspunkter. Dette 

betyr også at lærerne selv må avgjøre når man bør benytte seg av dette verktøyet i 

undervisningen.  

 

Hess og McAvoy (2015) er også svært opptatt av diskusjoner i klasserommet, blant annet 

som en måte å motvirke den politiske polariseringen, som kan påvirke det politiske klimaet i 

klasserommet. Et viktig poeng handler om at elever må kunne diskutere med andre, og å være 

uenige med dem, men samtidig respektere den andres ståsted. En lærer fra studien har dette 

som mål: «My goal in [class] is to get them to be able to disagree» (Hess & McAvoy, 2015, 

s. 43).  

 

I denne delen om tidligere forskning ser man tydelig at flere av temaene jeg har valgt å 

undersøke finnes det mye forskning på. Men denne gjennomgangen viser også at det finnes 

lite forskning på temaet om samfunnsfaglæreres valg om åpenhet eller ikke rundt egne 

politiske synspunkt og politisk ståsted i klasserommet, særlig studier fra Norge. Nettopp 

derfor ønsker jeg å undersøke dette i en norsk kontekst. 
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3 Metode 
I dette kapittelet vil jeg ta for meg de metodologiske valgene jeg har tatt i arbeidet med denne 

masteroppgaven. Jeg kommer til å beskrive forskningsdesign, metodevalg, utvalg, 

fremgangen i min tematiske analyse, ulike etiske hensyn, og til slutt vil jeg skrive om hvilke 

refleksjoner og beslutninger som ble tatt for å styrke påliteligheten og gyldigheten til studien.  

 

3.1 Forskningsdesign og metodevalg 
Det er problemstillingen eller formålet med studien som avgjør hvilken eller hvilke metoder 

som er mest hensiktsmessig å benytte seg av i forskningen. Ettersom formålet med min studie 

var å undersøke hva samfunnsfaglærere sier om å være åpne eller ikke om eget politisk 

ståsted i undervisning, og hva deres tanker rundt begrepet politisk nøytralitet er, ble det i mitt 

tilfelle tydelig at en kvalitativ tilnærming ble mest hensiktsmessig. Kvalitative metoder tar 

ofte for seg få undersøkelsesenheter men går mer i dybden på disse enhetene, og sier mer om 

ikke-tallfestbare egenskaper ved undersøkelsesenhetene enn i kvantitative metoder (Larsen, 

2017; Patton, 2015; Silverman, 2011). Mer spesifikt falt valget på å gjennomføre intervjuer, 

fordi jeg var opptatt av å få innsyn i samfunnsfaglærernes meninger, oppfatninger og 

livsverden (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Som vist i kapittel 2, er det ikke forsket mye på læreres valg om politisk åpenhet i 

samfunnsfag i Norge. For å kunne utvikle en god intervjuguide, valgte jeg derfor å observere 

noe undervisning med de første lærerne jeg skulle intervjue for å få innblikk i hvordan 

lærerne forholdt seg til dette i sin undervisning. Observasjonene hadde ikke status som 

datainnsamling. Observasjonene ble også viktige da intervjuene skulle gjennomføres etter to 

uker med nesten daglig observasjon av undervisningen til lærerne. Gjennom observasjonene 

som forberedelse til intervju, utviklet lærerne og jeg en relasjon som bidro til en 

intervjusituasjon preget av trygghet.  

 

Det var viktig for meg at lærerne forstod at spørsmålene mine var ikke ment for å stille 

spørsmålstegn ved deres undervisning og de didaktiske valgene de har tatt, noe som hadde 

vært en bekymring, men heller at spørsmålene kom fra nysgjerrigheten til en lærerstudent.  
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De to intervjuene som ble gjennomført i oktober var en del av en kort praksisperiode, og det 

var derfor ikke jeg selv som hadde valgt ut disse deltagerne. Min kontakt ved denne skolen 

satte meg i kontakt med en av lærerne jeg endte opp med å følge undervisningen til og så 

intervjue, som også viste seg å være en lærer jeg kjente til fra før. Deretter var det denne 

læreren som så introduserte meg for den neste læreren som jeg også observerte 

undervisningen til og intervjuet, denne læreren kjente jeg ikke fra før. Det var som nevnt 

viktig å observere noe undervisning for å utvikle intervjuguiden, og derfor observerte jeg 

undervisningen til disse to lærere. Dette ga ideer til intervjuguiden eksempelvis når det 

gjelder å inkludere spørsmål om diskusjoner og spørre om eksempler på hvordan lærerne 

velger ut saker som skal diskuteres i klasserommet. Intervjuene som ble gjennomført i januar 

var begge med lærere jeg kjente fra før og som jeg derfor selv tok kontakt med. Ettersom jeg 

allerede hadde observert undervisning og dannet en intervjuguide ble de to siste intervjuene 

gjennomført uten observasjoner i forkant.  

 

3.2 Utvalg 
Jeg har valgt å fokusere på ett deltagerperspektiv i denne oppgaven: lærere. Tidligere 

forskning om temaet gjorde at min problemstilling handler om lærere i samfunnsfag, derfor 

er det disse jeg har valgt å fokusere på i denne studien.  

 

Lærerne jeg har intervjuet er alle ansatt ved én videregående skole på Østlandet, og flere av 

dem har både unge elever og voksne elever. Årsaken til at jeg valgte å intervjue lærere ved 

videregående skole var todelt: jeg ønsket å komme raskt i kontakt med deltagere og det visste 

jeg at jeg kunne om jeg benyttet meg av en kontakt jeg har, i tillegg til at jeg kjente til noen 

av lærerne fra før. Ettersom kontakten min arbeider ved en videregående skole ble det derfor 

naturlig å intervju lærere ved videregående skole. Dessuten får politikk og demokrati noe 

større plass i undervisning på videregående skoler, og derfor er lærere ved videregående 

skoler i noe større grad eksponert for noen av problemstillingene jeg ønsket å ta opp i 

intervjuene. 

 

3.3 Intervjuguide 
Utarbeidingen av intervjuguiden var en mer tidkrevende prosess enn jeg i utgangspunktet 

hadde forventet, og det var mange runder med redigering og justering. I et intervju kan man 

velge å ha definerte temaer man skal stille spørsmål rundt, men ikke på forhånd ha formulert 
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de konkrete spørsmålene man skal stille i intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015). Ettersom 

jeg ikke er en erfaren intervjuer valgte jeg derimot å ha relativt konkrete formuleringer og en 

overveid rekkefølge på spørsmålene i intervjuguiden. Som både Dalen (2011) og Kvale og 

Brinkmann (2015) foreslår begynte intervjuguiden med noen korte spørsmål om deltagerne 

selv for å gjøre oppstarten så komfortabel som mulig, før så de senere spørsmålene fokuserte 

seg mer inn på de sentrale temaene.  

 

Etter å ha fullført det første intervjuet la jeg til flere spørsmål i intervjuguiden. Dette var 

spørsmål som kom opp underveis i intervjuet med den første læreren, og som ville være 

hensiktsmessig å stille i de neste intervjuene også. Et av spørsmålene jeg la til var blant 

annet: «Tror du skoler og lærere kan være med på å skape mer engasjement for politikk blant 

elevene? Hvordan kan man gjøre dette?» (se vedlegg 1, Intervjuguiden). Et mål var å holde 

spørsmålene så korte, enkle og utvetydige som mulig, slik at deltagerne ikke skulle bli 

forvirret av en unødvendig komplisert formulering, og slik at svarene er enklere å tolke 

(Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Det ble gjennomført noen mindre justeringer på intervjuguiden til de neste to intervjuene 

også, og dette var det flere årsaker til. Blant annet at det da var rundt tre måneder siden jeg 

hadde intervjuet de første lærerne og jeg trengte derfor å bli litt kjent med intervjuguiden 

igjen, men også fordi disse lærerne hadde jeg ikke observert undervisningen til, så jeg måtte 

endre på noen av formuleringene i spørsmålene. Eksempelvis var et av spørsmålene i de 

første to intervjuene: «Jeg har jo observert i undervisningen din i samfunnsfag, og jeg la 

merke til at du bruker diskusjon som metode. Har dere ofte diskusjoner i klasserommet?» Til 

de neste to intervjuene der jeg da ikke hadde sett at de brukte diskusjon i klasserommet lød 

spørsmålet derfor slik: «I undervisning, særlig i samfunnsfag, blir diskusjon ofte brukt som 

læringsmetode. Er dette en metode du bruker selv når du underviser i samfunnsfag?»  

 

Intervjuguiden var viktig i både forarbeidet og underveis i intervjuene. Men det var også rom 

for spontanitet i intervjuene på bakgrunn av valget av semistrukturerte intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2015), noe som ble viktig. I noen av intervjuene ble rekkefølgen på spørsmålene 

ulikt fra intervjuguiden basert på hvilke temaer deltagerne tok opp i svarene sine og hvilke 

temaer det da ble naturlig å bevege seg mellom.  
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3.4 Intervjuene 
I dette delkapittelet skriver jeg om intervjuprosessen, fra hva slags intervjutype jeg valgte å 

gjennomføre og hvorfor, til selve gjennomføringen og transkriberingen av intervjuene.  

 

3.4.1 Semistrukturert intervju 
I en intervjusituasjon jobber man som intervjuer sammen med sin deltager eller deltagere, for 

å skape en forståelse av et tema. Kvale og Brinkmann (2015) fokuserer mye på at dette ikke 

er en enveissituasjon. Det er ikke slik at man som intervjuer bare «henter ut» kunnskap fra 

deltageren sitt hode uten å noensinne påvirke situasjonen selv. Et intervju er «en utveksling 

av synspunkter mellom to personer i samtale om et tema som opptar dem begge» (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 22). Man får ikke kunnskapen fra intervjuet uten den 

mellommenneskelige interaksjonen som foregår.  

 

Ettersom jeg som nevnt var opptatt av lærernes tanker, refleksjoner og opplevelser, og det 

man ofte kaller deres «livsverden», og at jeg ønsket å bevare muligheten for spontanitet i 

intervjuene falt valget på å gjennomføre semistrukturerte livsverdenintervjuer, det Kvale og 

Brinkmann (2015) kaller kvalitative forskningsintervjuer. «Et semistrukturert 

livsverdenintervju brukes når temaer fra dagliglivet skal forstås ut fra intervjupersonens egne 

perspektiver» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 46). Lærerne i intervjuene fortalte blant annet 

om seg selv, snakket mye om opplevelser de har hatt som lærere, fortalte åpent om 

refleksjoner og meninger de hadde om de ulike temaene, som noen ganger var temaer de 

hadde tenkt mye på før selv, eller som var relativt nye for dem. Dette var det mulig å få frem 

på grunn av valget av datainnsamlingsmetode. Som Kvale og Brinkmann (2015) skriver er 

«instrumentet» i intervjusituasjoner den som gjennomfører intervjuene derfor gjelder det å 

fremstå som profesjonell, men også vennlig. Få mennesker vil ha et ønske om å åpne seg opp 

til et menneske de anser som noe annet enn vennlig. 

 

Formålet med dialogen mellom meg selv og deltagerne var å få et innblikk i deres 

kunnskaper og tanker. En av de store forskjellene mellom en vanlig samtale og et intervju er 

nettopp dette, at jeg som intervjuer har på forhånd bestemt hvilket tema man skal snakke om. 

Det er med andre ord en annen intensjon med intervju enn en hverdagslig samtale, samtidig 

som en del av elementene ved vanlige samtaler også er tilstede i intervjusituasjoner (Kvale & 
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Brinkmann, 2015). Selv om jeg hadde bestemt temaet, var formålet å lære av disse lærerne, 

og det de jobber med. Dette kan bidra til en balanse i intervjusituasjonen.  

 

Fordi de første minuttene av et intervju er spesielt viktige (Kvale & Brinkmann, 2015), valgte 

jeg å snakke om relativt enkle temaer i begynnelsen. Jeg valgte å spørre lærerne litt om dem 

selv for å bli litt bedre kjent med dem, og for å sørge for at de følte seg sett. Blant annet 

spurte jeg om hvor lenge de har jobbet som lærere, hvor lenge de har jobbet på skolen de 

arbeidet på nå, og hva slags utdanningsbakgrunn de har. Ut fra disse spørsmålene kom det 

gjerne noen små anekdoter fra deres «livsverden» fra tiden som lærer.  

 

3.4.2 Gjennomføring og transkribering av intervjuene 
De fire samfunnsfaglærerne underviser på en videregående skole på Østlandet. I løpet av to 

uker fulgte jeg to læreres undervisning i Historie og Filosofi, og Sosiolog og 

sosialantropologi, og mot slutten av denne perioden intervjuet jeg disse to lærerne. Ettersom 

det i de to første intervjuene kom frem ulike perspektiver gjorde dette at jeg ønsket å 

intervjue flere lærere for å se om det fortsatte å komme frem flere nye momenter, derfor tok 

jeg senere kontakt med to andre lærere.  

 

Intervjuene ble alle sammen gjennomført på et møterom på lærernes arbeidsplass. Årsakene 

til dette er at det var praktisk både for lærerne og meg selv. For lærerne gjorde dette også at 

de var godt kjent med og kanskje følte en trygghet i at intervjuene ble gjennomført der. De 

var på mange måter på «hjemmebane», mens jeg som intervjuer var mer på «bortebane». Vi 

hentet oss en te eller kaffe på personalrommet, og så gjorde vi oss klare for intervjuet. Før 

intervjuene så jeg over intervjuguiden min en siste gang, og minnet meg selv på hva 

problemstillingen min var. Dette var for ikke å miste fokuset på hva jeg ønsket å undersøke. 

 

Jeg benyttet meg av lydopptak gjennom Universitetet i Oslo sin diktafon-app på mobilen, slik 

at jeg kunne være langt mer tilstede i intervjuet enn om jeg måtte ha forsøkt å notere så mye 

som mulig underveis i intervjuet. Med en lydopptaker får man dessuten med seg mye mer av 

dynamikken i intervjuet. Som Kvale og Brinkmann (2015) legger vekt på får man ved hjelp 

av lydopptak registrert og kan om og om igjen lytte til deltagerens valg av både ordbruk, 

tonefall, og pauser (s. 205). Diktafon-appen sender opptakene til et Nettskjema der man må 
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logge seg inn for å kunne hente det frem, dette gjør også at man ikke bærer rundt på opptak 

på sin personlige mobile enhet, og det er derfor en stor trygghet og sikkerhet i et slikt system.   

 

De første minuttene av hvert intervju bestod som nevnt av noen enkle spørsmål om 

deltagerne, med en intensjon om å bli litt bedre kjent med deltagerne. Men før disse 

spørsmålene ble stilt brukte jeg noen minutter på å fortelle deltagerne litt om situasjonen, tok 

de gjennom informasjonsskrivet, forklarte hvordan lydopptaks-appen til UiO fungerer, og jeg 

fortalte også litt om prosessen rundt valg av tema for undersøkelsen. Jeg ønsket at deltagerne 

skulle vite at jeg valgte meg disse temaene på bakgrunn av egen nysgjerrighet og interesse, 

og noe vi trenger å vite mer om. Det kom ikke av et ønske om å kritisere noens didaktiske 

valg. Jeg gjorde det klart for dem at jeg hadde et ønske om å lytte til og lære av deres 

uttalelser av refleksjoner og opplevelser fra deres tid som lærer. 

 

Intervjuene ble åpenbart ikke gjennomført av en svært erfaren intervjuer, og å gjennomføre 

intervjuer er langt mer krevende og ferdighetsorientert enn jeg i utgangspunktet hadde 

antagelser om. Allikevel falt valget mitt på å gjennomføre fire intervjuer fordi jeg vurderte 

det slik at denne metoden best belyste problemstillingen min. Kvale og Brinkmann (2015) 

kaller det å intervjue for et «håndverk» (s. 36), noe man med andre ord kan utvikle sine 

ferdigheter innenfor. Jeg synes selv opptakene av de senere intervjuene mine var bedre enn 

de tidlige intervjuene, og det har tydelig vært en viss utvikling av mine ferdigheter som 

intervjuer. Det betyr allikevel selvsagt ikke at man etter fire intervjuer er «utlært» eller at de 

to siste intervjuene mine var feilfrie, det var de langt fra, men med denne erfaringen ble det 

tydelig at man kan trene opp sine praktiske ferdigheter som intervjuer. En intervjuers 

ferdigheter vil påvirke hvor gode intervjuene blir og hvor mye kunnskap man kan få dannet 

seg ut av dem (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Transkriberingen av intervjuene var også en mer krevende prosess enn jeg først hadde antatt. 

Man må hele veien være fokusert og følge godt med på alt som både blir sagt, hvordan det 

blir sagt, og ikke minst hva som ikke blir sagt, som også kan være svært viktig å få med seg. 

Hva er det som blir utelatt her? Hva vektlegger denne deltageren i forhold til en annen 

deltager? I et separat dokument skrev jeg ned de tankene, analysene og tolkningene jeg 

gjorde meg underveis i transkriberingen, gjerne med et utdrag av uttalelsen eller en 

tidsmarkør for hvor jeg var i intervjuet da disse tankene dukket opp.  
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Dessuten var det langt flere tolkningsspørsmål underveis i transkriberingen enn jeg hadde 

forutsett. Kvale og Brinkmann (2015) skriver at å transkribere er en «fortolkningsprosess der 

forskjellene mellom talespråk og skrevne tekster kan skape en rekke praktiske og prinsipielle 

problemer» og at «konstruksjonene underveis krever en rekke vurderinger og beslutninger» 

(s. 204). Dette var noe jeg hadde lest om, men ikke virkelig forstod før jeg selv satt med 

transkriberingsarbeidet og måtte foreta slike tolkninger, vurderinger og beslutninger. 

 

Jeg valgte å gjøre om dialekt til standardisert bokmål i transkripsjonene både fordi det var en 

måte å anonymisere deltagerne mer, og fordi det alltid vil være en diskrepans mellom det 

som blir sagt muntlig og det som står skriftlig. Dialektene til mine deltagere i studien var ikke 

veldig utpregede, men allikevel falt valget på å endre særlig de tydeligste ordene eller 

uttalelsene som var typiske for denne dialekten. Blant annet handler dette om at dialekter kan 

være vanskelige å få et godt grep om når de er skrevet ned ettersom de tross alt ikke er et 

skriftspråk men muntlig tale (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 78, 204).  

Dette gjorde også arbeidet med transkripsjonene i ettertid noe enklere ettersom språket var 

likere et skriftspråk som man er vant til å arbeide med (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 213-

214). Etter at jeg hadde transkribert intervjuene ferdig hørte jeg gjennom alle opptakene med 

transkripsjonene skrevet ut, slik at jeg kunne gå gjennom dem med lyden i vanlig hastighet 

og se etter om det var gjort noen feil, for så å rette opp i dem.  

 

Tabell med informasjon om intervjulengde og tid brukt på transkribering.  

 Lengde på intervju Tid brukt på 

transkribering 

Antall sider Antall ord 

1. 25:15 2 t. og 5 min. 10 sider 3835 ord 

2. 35:57 2 t. og 55 min. 13 sider 5406 ord 

3. 54:25 4 t og 45 min. 22 sider 8191 ord 

4. 34:19 2 t. og 50 min. 19 sider 5569 ord 

 

 

3.5 Tematisk analyse 
Man gjør stort sett alltid en form for innholdsanalyse i kvalitativ forskning. Generelt sett 

ønsker alle former for innholdsanalyser å «provide knowledge and understanding of the 

phenomenon under study» (Downe‐Wamboldt, 1992, s. 314). Det handler altså om å finne 
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forståelse for og kunnskaper om det man undersøker. Ingen analysemetode er helt konkret, så 

tidvis kan det være vanskelig å vite hva slags analysemetode man egentlig bruker. 

Fremgangsmåten min endte med å inneholde mest fra metoden om tematisk analyse. Jeg har 

gått induktivt til verks med både danningen av koder og temaer.  

 

En av de store fordelene med tematisk analyse er at det er en svært fleksibel metode. Den kan 

kombineres med andre ulike metoder, benyttes alene som en metode, eller være et slags 

basis-verktøy før man går inn med en mer spesifikk analysemetode (Braun & Clarke, 2006). 

Braun og Clarke identifiserer tematisk analyse som «a method for identifying, analysing and 

reporting patterns (themes) within data» (2006, s. 79), og de har laget en slags «outline» for å 

klargjøre hva tematisk analyse er og hvordan man går frem i en slik analyse. Det første de 

anbefaler å gjøre er å bli kjent med dataene, notere ned innledende koder, lete etter temaer, 

vurdere og reevaluere temaene, definere og navngi temaer og produsere en rapport (Braun & 

Clarke, 2006, s. 87).  

 

Det første forsøket på en mer konkret og aktiv gjennomføring av analyse var mer åpen, dette 

for å få god kjennskap til dataene i første gjennomgang. Først tok jeg for seg hvert eneste 

spørsmål fra intervjuguiden og sammenligne svarene fra alle de fire intervjuene. Raskt ble det 

åpenbart at denne fremgangsmåten var ekstremt tidkrevende, og i tillegg ble det nærmest 

umulig å få oversikt over dataene på denne måten. Allikevel var det noe positivt med denne 

fremgangsmåten, til tross for at den var tidkrevende, nemlig at den gjorde at jeg ble svært 

godt kjent med dataene mine. Etterhvert gikk jeg frem på en annen måte, og følte straks at jeg 

fikk mer oversikt over dataene, og fikk frem en annen forståelse for hva som faktisk var 

relevant for oppgaven. Denne fremgangsmåten vil jeg nå beskrive.  

 

Steg 1: Før jeg gikk mer aktivt i gang med analysen gjorde jeg meg opp noen tanker og 

refleksjoner som også er en del av analysearbeidet, men som er mindre konkret. I den delen 

av prosessen, som både innebar å reflektere over intervjuene jeg hadde hatt og å lese gjennom 

transkripsjonene, arbeidet jeg meg frem til forståelsen om at intervjuene med deltagerne 

forholdt seg til tre ulike temaer: engasjement, diskusjon og politikk.  

 

Steg 2: Deretter gikk jeg over til kodingsarbeidet. Jeg leste igjen over alle de utskrevede 

transkripsjonene hver for seg og kodet uttalelser, og plasserte de så i de ulike temaene. Jeg 

brukte ulike farger for å understreke hvilke uttalelser som hørte til de ulike temaene. Noen av 
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uttalelsene gikk så klart på tvers av temaer. Da valgte jeg å understreke enkeltord i setningene 

med ulike farger slik at det ble visuelt tydelig at setningen dreide seg om flere av temaene.    

 

Steg 3: Etter å ha gjort dette på alle de fire intervjuene prøvde jeg å samle de uttalelsene som 

lignet på andre, eller som var veldig ulike fra andre for å se hva lærerne var enige om, og 

hvor de hadde ulike meninger og opplevelser.  

 

Steg 4: Dette plasserte jeg så i tre ulike tabeller etter de tre temaene: engasjement, diskusjon 

og politikk. Tabellene ble delt i to kolonner. En kolonne med koden og et tall som forteller 

hvor mange av lærerne som sa dette eller noe lignende, og en annen kolonne med typiske 

utsagn om den koden. På denne måten fikk jeg en bedre forståelse for dataene, men også en 

langt bedre oversikt over dem.  

 

Steg 5: Etter å ha latt dataene ligge en liten stund gjorde jeg det samme igjen, for å se om jeg 

fortsatt fikk de samme type dataene og funnene. Dette var for meg en måte å føle meg mer 

sikker på de funnene jeg hadde gjort under første runden med analyse. Det ble noen få og 

små endringer, men funnene mine forble de samme.   

 

 

I Tabell 1 på neste side presenterer jeg utdrag fra hver av de tre tabellene.  
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Tabell 1.  

Engasjement.  

Hva er de opptatte av her? Eksempel på utsagn: 

• Ungdommer er engasjerte (4)  

 

 

 

 

• Muntlig aktivitet 

- En lærer nevner det eksplisitt, de 

tre andre implisitt (4) 

 

 

 

• Engasjement ser ulikt ut (3) 

«Og ungdommer er etter mine begreper, 

veldig engasjerte, men det er ikke alltid de er 

engasjerte i de tingene som vi ønsker at de 

skal være engasjerte i i skolen» 

 

«Klassen i år er veldig engasjerte og veldig 

muntlige» 

«Da fikk jeg mye mer aktivitet. Tre-fire 

elever som svarte fast igjennom hele timen. 

Og det er som natt og dag i rommet!» 

 

«Noen er engasjert uten at de nødvendigvis er 

veldig utadvendt engasjert» 

«(...) det er mange lyttere i klassen også (...)».  

 

Diskusjon 

Hva er de opptatte av her? Eksempel på utsagn: 

• Viktigheten av lytting (2) 

 

 

 

 

• Elever diskuterer i grupper (2)  

- Begge legger fokus på at det er en 

trygghet i det  

 

 

• Diskuterer politiske saker (4) 

- Fordi: viktig at elever får med seg 

det som er aktuelt (2) 

«Viktig at elevene lærer å lytte til 

hverandre» 

«(...) det går jo både på det å samarbeide, 

det å lytte og det å dele» 

 

«Når de sitter to og to så vil terskelen være 

lavere for å svare høyt» 

«(...) de smågruppene synes jeg er gode» 

«(...)tryggheten i at de er flere» 

 

Ja, fordi «historiefaget dreier seg mye om 

fortiden, og det er er viktig å bringe den til 

nåtiden» 
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Politikk  

Hva er de opptatte av her? Eksempel på utsagn: 

• Ungdommer er politisk engasjerte – 

men kanskje på en annen måte enn før 

(4) 

 

 

 

• Man kan fortelle elever hvor man står 

politisk (4) 

- Vil ikke skjule det eller lyve for 

elevene (2) 

 

 

• Man kan som lærer dele egne meninger 

med elevene sine (4) 

«Jeg synes ungdommer i dag er politisk 

engasjerte. Jeg finner engasjerte 

ungdommer i alle klasserom. Det er alltid 

noen som er litt veganere eller litt 

miljøvernere eller litt engasjerte i noe der».  

 

«Jeg synes det er greit at elevene vet hvor 

jeg står. For jeg synes det er bedre enn å 

late som om jeg ikke står noe sted». 

 «Hvis elevene spør så ser jeg ingen grunn 

til å skjule det»  

 

«Ja, det gjør jeg stadig. Alltid! Det er lov. 

Og jeg tenker at det engasjerer elever» 

 

I kolonnene på venstre side er en kode som forklarer hva lærerne er opptatte av når det 

gjelder de ulike temaene «diskusjon», «engasjement» og «politikk». Tallene bak disse 

indikerer hvor mange av de fire lærerne som uttalte noe om dette temaet fra intervjuene. 

Eksempelvis uttalte alle de fire lærerne at man som lærer kan fortelle elevene sine hvor man 

selv står politisk. I kolonnen på høyre side er et eller flere eksempler på utsagn fra deltagerne. 

Fra det samme eksempelet er et av utsagnene fra deltagerne «Jeg synes det er greit at elevene 

vet hvor jeg står. For jeg synes det er bedre enn å late som om jeg ikke står noe sted». 

 

Tabellene viser oss at det er flere temaer der lærerne er veldig enige med hverandre, men 

noen av temaene er mer overordnede og generelle enn andre. Derfor er det ikke overraskende 

at lærerne er enige med hverandre. Når det kommer til mer situasjonsspesifikke og 

kontroversielle temaer er lærerne noe mer uenige med hverandre. I kapittel 4 jeg vil 

presentere og diskutere funn fra denne studien, blant annet noen av funnene fra tabellene, opp 

mot teori og tidligere forskning. 
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3.6 Etiske hensyn 
Før jeg begynte datainnsamlingen fikk jeg godkjenning av NSD til å gjennomføre den 

planlagte datainnsamlingen.  

 

Et informert og fritt samtykke, og anonymisering er helt vesentlig når man driver med 

forskning (Befring, 2015; Ryen, 2016). I begynnelsen av hvert intervju snakket jeg med 

deltagerne om samtykkeskjemaet de signerte på (Befring, 2015). Hovedsakelig handlet denne 

samtalen om anonymitet, jeg forsikret dem blant annet om at deres navn ikke ville brukes, og 

at heller ikke navnet på skolen nevnes, og om at hva akkurat de svarte på spørsmålene mine 

ikke ville deles videre med noen før de var anonymisert. Befring (2015) legger vekt på at en 

slik samtale er det vesentlig å ha før intervjuene startes.  

 

Etiske hensyn ved forskning handler ikke bare om samtykke og anonymisering, det handler 

også om hvordan man oppbevarer datamaterialet (Befring, 2015) og etter nye regler fra NSD 

er det også nye krav om hva slags utstyr man bruker til å ta opptak av intervjuer og hvor disse 

opptakene lagres og oppbevares. Opptakene gjort med UiO sin «Diktafon-app» var aldri 

lagret på min egne bærbare enhet, og Nettskjemaet der opptakene var lagret ble slettet etter at 

transkriberingen var gjennomført. Transkripsjonene, som var anonymiserte, ble skrevet ut og 

oppbevart i et skap med lås, separat fra samtykkeskjemaene.  

 

I samtykkeskjemaet som deltagerne i min studie skrev under på, kom det blant annet frem at 

deltagerne ville være anonymiserte gjennom hele prosjektet, og at heller ikke skolen de 

arbeider på ville bli navngitt. Underveis i arbeidet med datamaterialet ga jeg informantene 

mine falske navn og benyttet meg av disse i analysearbeidet mitt. Senere falt valget på å 

anonymisere deltagerne enda mer ved å eliminere de falske navnene, og heller omtale dem 

som «Lærer 1», «Lærer 2», «Lærer 3» og «Lærer 4». Dette gjorde jeg av den grunn at en av 

lærerne i undersøkelsen min er en mann, og de tre andre er kvinner. Det etiske hensynet 

kommer her av at noen som enten jobber på eller går på den gitte skolen potensielt kunne 

gjenkjenne hvem denne mannen er. Jeg bruker derfor også det kjønnsnøytrale pronomenet 

«hen».  

 

Jeg valgte også å anonymisere noen av uttalelsene deltagerne kom med angående andre 

lærere på skolen som i tillegg til å være lærere også er lokalpolitikere eller svært engasjerte 
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og aktive i politikken. Om dem anonymiserte jeg både navn og det politiske partiet som var 

nevnt. Dette var nødvendig ettersom det potensielt kunne ha vært gjenkjennelig informasjon, 

og dessuten var ikke disse lærerne deltagere i undersøkelsen og derfor var ikke denne 

informasjonen nødvendig undersøkelsen.  

 

Tre av lærerne jeg intervjuet har tidligere undervist meg i ulike samfunnsfag. Med andre ord 

kjente jeg til totalt tre av lærerne fra før. En åpenbar ulempe ved at jeg kjente tre av lærerne 

fra før er at jeg kunne ha et ønske om å fremstille dem så godt som mulig, som er en 

«skjevhet» (researcher bias) i forskningen (Staff, 2015). Et tiltak jeg benytter for å motvirke 

denne «skjevheten» i forskningen er å gjengi direkte sitater fra lærerne. I tillegg velger jeg 

med tanke på refleksivitet å være åpen om denne mulige «skjevheten» i studien (Creswell & 

Miller, 2000). Jeg har med andre ord tolket og analysert hva lærerne sa i intervjuene, men har 

forsøkt å la sitater bli presentert i den konteksten de ble sagt i.   

 

Som tidligere nevnt kom jeg først i kontakt med skolen og to av lærerne jeg intervjuet 

gjennom en kontakt som fungerte som «portvokter» og ga meg innpass på skolen der jeg 

utførte en kort praksisperiode høsten 2018. Han arbeider i administrasjonen på skolen, og er 

en av de fagansvarlige for realfagene. Jeg valgte å unngå å gi han mye informasjon om 

prosjektet og hva undersøkelsen min gikk ut på, ettersom jeg ikke ønsket at han ved et uhell 

skulle gi deltagerne mine for mye informasjon om hva jeg ønsket å «finne ut av» gjennom 

intervjuene. De neste to deltagerne tok jeg direkte kontakt med selv og unngikk på denne 

måten å bruke et mellomledd.   

 

3.7 Pålitelighet og gyldighet 
I dette delkapitlet skriver jeg om hva jeg har gjort, og hvilke elementer som er inkludert for å 

sikre og styrke det man ofte kaller for reliabilitet og validitet i forskning. Kvale og 

Brinkmann (2015) benytter seg heller av de norske begrepene pålitelighet og gyldighet, 

ettersom de både har en «metodologisk og moralsk betydning» (s. 275) i den norske 

konteksten, og derfor velger også jeg å bruke disse begrepene her. 

 

3.7.1 Pålitelighet 
Pålitelighet, eller reliabilitet, handler om «forskningsresultatenes konsistens og troverdighet» 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). Dette innebærer å vurdere om noen andre kan 
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reprodusere studien. Ville en undersøkelse fått annerledes resultat om den var gjennomført av 

noen andre? Det er vanskelig å finne noen helt klare retningslinjer for hvordan man styrker 

påliteligheten i intervjusituasjoner og arbeidet i ettertid, som Kvale og Brinkmann (2015, s. 

203) skriver «Vurderingen av intervjukvalitet avhenger av intervjuets spesifikke form, tema 

og formål».  

I metoden intervju vil et av de viktigste aspektene handle om ledende spørsmål. Denne typen 

spørsmål får man gjerne høre at ikke skal bruke i intervjusituasjoner, ifølge Kvale og 

Brinkmann (2015) kan nettopp disse spørsmålene være en viktig del av intervjuer. De mener 

at ledende spørsmål brukes for lite, og kan være med på å styrke påliteligheten til en studie 

ved «å sjekke intervjusvarenes reliabilitet og for å verifisere intervjuerens fortolkninger» 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 201). Jeg har noen få steder valgt å bruke ledende spørsmål 

helt bevisst på bakgrunn av dette, men ettersom jeg er en lite erfaren intervjuer valgte jeg for 

det meste å holde spørsmålene mine relativt åpne (se vedlegg 1, Intervjuguiden). I tillegg kan 

de åpne spørsmålene føre til en mer autentisk forståelse av deltagernes opplevelser, 

refleksjoner og tanker, noe som ofte er et mål i kvalitativ forskning (Silverman, 2011, s. 44).  

Også arbeidet med transkripsjoner er det viktig å fokusere på når det gjelder pålitelighet i 

intervjustudier. Kvale og Brinkmann (2015) viser at to personer kan transkribere det samme 

intervjuet svært ulikt. For å sørge for at jeg transkriberte så absolutt likt den betydningen 

deltagerne la i uttalelsene sine som mulig, hørte jeg derfor over hvert intervju flere ganger. 

Jeg forsøkte også å legge merke til pauser og ikke-verbale lyder, ettersom også dette kan 

inneholde informasjon (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

I kvantitativ forskning legges det ofte stor vekt på generalisering, men i kvalitativ forskning 

er det som kjent langt vanskeligere å generalisere (Johnson & Christensen, 2014). Lærerne 

jeg har intervjuet uttaler seg om sine egne personlige erfaringer, opplevelser og refleksjoner, 

de snakker ikke på vegne av andre lærere. Jeg har også kun intervjuet fire lærere i 

samfunnsfag, og studien er ikke gjennomført for å kunne generalisere på vegne av alle 

samfunnsfaglærere i Norge. Dette prosjektet er gjennomført i den hensikt å få en bedre 

innsikt i noe jeg som en kommende samfunnsfaglærer tidligere hadde svært lite kunnskap 

om, men som jeg anser som et viktig tema for samfunnsfaglærere.  
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3.7.2 Gyldighet 
I kvalitativ forskning dreier gyldighet, eller validitet, seg hovedsakelig om «i hvilken grad en 

metode undersøker det den er ment å undersøke» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276).  

Enhver undersøkelse kan ha ulike metoder for datainnsamling, valget om å intervjue lærere 

hadde derfor ikke vært den eneste mulige måten å samle inn data, men gitt min konkrete 

problemstilling, hvilken deltagergruppe jeg ønsket å fokusere på, og tiden jeg hadde til 

disposisjon mener jeg var riktig metode å benytte seg av i dette tilfellet.  

 

Johnson (2014) skriver om ulike strategier man kan benytte for å øke gyldigheten i 

kvalitative studier. Blant annet nevnes «member checking», det å forhøre seg med deltagerne 

om hvordan man som forsker forstår eller tolker deltagerens utsagn, «low-inference 

descriptions», beskrivelser og uttalelser som er formulert svært likt deltagernes egne uttalelse 

og redegjørelse, «peer review», hvor man diskutere sine metodevalg, tolkning og 

konklusjoner med medstudenter eller kollegaer, og «critical friend», som er en type peer 

review hvor en pålitelig venn gir sine ærlige og åpne tilbakemeldinger om ens handlinger 

gjennom studien (Johnson, 2014, s. 301-304).  

 

Jeg brukte flere av disse strategiene for å styrke min egen forskning. Blant annet ble mine 

observasjoner av undervisningen som nevnt brukt for å hjelpe meg med å utvikle den første 

intervjuguiden min, som selvsagt la grunnlaget for de justerte intervjuguidene. En form for 

«peer review» jeg har benyttet meg av er gjennom en annen masterstudent. Hun kom også 

med gode innspill til intervjuguiden min, og jeg piloterte et intervju med henne før jeg hadde 

mitt første intervju. Dessuten har vi, sammen med flere andre medstudenter, underveis i 

arbeidet med masteroppgaven diskutert ulike problemstillinger med hverandre både når det 

gjelder valg av metode, gjennomføring av datainnsamling, analyse og drøfting.  

 

Underveis i intervjuet gjorde jeg flere ganger det Johnson (2014) kaller «member checking» 

(s. 302). Det vil si at jeg spurte om en form for «bekreftelse» på at hadde forstått hva 

deltagerne mine sa, og ikke minst hva de mente med det de sa. Typiske formuleringer var da 

«Forstår jeg deg riktig når jeg tolker det slik at du mener...». Dette gjorde jeg for å sørge for 

at jeg tolket og forstod dem riktig, både for min egen del, og slik at også deltagerne visste at 

jeg forstod dem riktig. Som Johnson (2014) skriver er ikke denne strategien perfekt, men den 
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avslører ofte unøyaktigheter og innhenter nyttig informasjon for forskeren. Allikevel kan man 

selvsagt ikke vite om man har tolket og forstått alt akkurat slik som var ment fra deltageren, 

det er noe av usikkerheten rundt intervjuer generelt, og store deler av forskning som helhet. 

Selv om man arbeider med utsagn man har bedt om oppklaring om, skal også disse utsagnene 

analyseres og tolkes på nytt. Som forsker gjør man alltid en viss grad av tolkning av hva 

deltagerne har sagt og hva som er ment med dette. Dette betyr selvsagt ikke at man skal 

unngå å tolke eller analysere det som har blitt sagt, men det gjelder å gjøre det man kan for å 

vite at man tolker det i riktig retning. Tolkningsarbeid er altså både krevende, forvirrende og 

usikkert. Men det er også veldig spennende. Og ved å benytte seg av strategien «member 

checking» kan man få en bekreftelse på at man tolker noe i riktig retning av hva deltageren 

mente.     

 

I tillegg har jeg valgt å beholde sitater og beskrivelser fra deltagerne så like som slik de selv 

ytret dem, «low-inference descriptions», som igjen er en strategi Johnson (2014) mener øker 

gyldigheten til en studie. Som nevnt tidligere endret jeg noen uttalelser slik at de ikke viste så 

tydelig dialekten til deltagerne, men annet enn noen få ord beholdt jeg stort sett ordlyden slik 

det ble sagt. «Low-inference descriptions» er viktig fordi leseren gjennom slike beskrivelser 

og uttalelser får et tydeligere bilde av deltageren og hva hen tenker og føler (Johnson, 2014, 

s. 302).  

 

Det legges mye vekt på viktigheten av gode oppfølgingsspørsmål i intervjuer, og Kvale og 

Brinkmann (2015) skriver om «kunsten av å stille oppfølgingsspørsmål» (s. 170) som tydelig 

indikerer hvor viktig dette er, men også at det er en viss vanskelighetsgrad til dette. De mer 

spontane oppfølgingsspørsmålene som ofte oppstår i semistrukturerte intervjuer er det ofte 

ikke mulig å planlegge på forhånd. Med andre ord kunne så klart ikke min veileder og 

studievenn hjelpe meg med, men de ga meg god indikasjon på hvordan jeg burde stille disse 

spørsmålene og i hvilke situasjoner det antageligvis kom til å bli nødvendig å stille 

oppfølgingsspørsmål.  

 

Underveis i datainnsamlingsprosessen skrev jeg flere notater, eller memos om utvalget mitt 

og om mine tanker rundt ønsket om å ha flere deltagere. Dette er et utdrag fra et av memoene:  

11. desember 2018. Etter å ha hatt litt tid til å se over dataene mine fra 

datainnsamlingspraksisen i oktober har jeg i det siste tenkt på at jeg vil gjennomføre en 

runde til med intervjuer. Gjerne to intervjuer til som sist gang. I dag tok selv kontakt med en 



	 41	

lærer som jobber på den sammen skolen jeg hadde praksis på i høst, og som tidligere har 

vært min lærer i norsk og sosiologi. Jeg håper hun ønsker å ta del i studien min fordi jeg vet 

at hun har vært aktiv i politikken før, og har mye kunnskap om, og i alle fall tidligere var 

svært interessert i politikk. Jeg sendte henne en mail og fortalte henne litt om 

masteroppgaven min og jeg la til litt informasjon om hvor lenge de tidligere intervjuene har 

vart, og spurte henne om dette var noe hun kunne tenke seg å delta i.  

 

Bruken av memos er ofte assosiert til metoden deltagende observasjon fordi det i denne 

metoden svært viktig å skrive ned hva man ser og opplever, man kan ikke stole på at man 

husker alt dette (Given, 2008). Corbin og Strauss (1990) mener at det er god grunn til å 

benytte seg av slike memos også i det analytiske arbeidet man gjør som forskere, og i 

koblingen mellom teori, metode og analyse. Ettersom jeg skrev flere slike memos i 

observasjonsarbeidet mitt kom jeg inn i en vane av å skrive ned mine tanker og refleksjoner 

også om andre deler av arbeid med masteroppgaven. Ved å skrive disse memoene og å lese 

gjennom dem senere ble jeg blant annet mer klar over min egen posisjon i forhold til 

deltagerne mine, og dermed ble mine memos også brukt som en slags «reflective journal» 

som Johnson (2014, s. 308) nevner som en viktig del av selv-refleksjonsarbeidet, som jeg 

skriver mer om i neste delkapittel.  

 

3.7.3 Selv-refleksivitet 
I likhet med at skolen ikke er en nøytral institusjon, er heller ikke forskning nøytralt. Som 

forsker kan man aldri være nøytral, man kan ikke ta på seg en uniform i form av en ny kropp 

med nye tanker, meninger og uten noen fordommer, og gå inn i intervjusituasjonen slik. 

«Mennesker er ikke nøytrale – vi er ikke objektive. Vi påvirkes, både bevisst og ubevisst, av 

vår bakgrunn, vår ideologi og våre verdier, og vi har visse kognitive svakheter» (Sætra, 

2018). Man har alltid med seg sine egne personlige tanker, verdier, holdninger, og erfaringer, 

og dette er det viktig å være klar over når man forsker fordi det til syvende og sist vil påvirke 

forskningen (Hoel, 2013; Johnson, 2014). Dette har jeg forsøkt å være klar over og handle 

etter. Jeg har vært klar over mine egne fordommer om temaene, særlig når det gjelder valget 

for lærere om å være åpne eller om egne politiske meninger eller politiske ståsted med 

elevene sine, men jeg prøvde aktivt å formulere spørsmål som ikke ble vinklet av mine egne 

tanker om dette.   
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Med selv-refleksivitet i tankene mener jeg det er helt åpenbart at om en annen forsker som 

hadde fått tildelt min intervjuguide, og intervjuet de samme personene hadde gjort seg opp 

ulike tanker enn meg, antageligvis ville ha fått noe annerledes svar på de samme 

spørsmålene. Det er slik at mennesker er ulike, og siden man forsker med de tankene og 

opplevelsene man har hatt, de fordommene man har, vil også de tolkningene man gjør, og 

derfor også de svarene man får være ulike. Selv vurderer jeg ikke det som en svakhet ved 

forskning, men snarere en realitet. 
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4  Funn, fortolkning og diskusjon 
I denne delen av oppgaven forsøker jeg å svare på problemstillingen: Hva sier 

samfunnsfaglærere vedrørende å være åpne, eller ikke, om eget politisk ståsted og egne 

synspunkter i klasserommet?  

 

For å besvare den overordnede problemstillingen, har jeg i denne masteroppgaven undersøkt 

følgende forskningsspørsmål:  

• Hva slags begrunnelser har lærerne for det valget de selv har tatt? 

• Hvordan forstår lærere «politisk nøytralitet», og mener de at det har en plass i skolen?  

 

Jeg vil i denne delen av oppgaven presentere funnene fra datainnsamlingen og mine 

tolkninger av disse. Dessuten vil jeg diskutere dette opp mot tidligere forskning og teori.  

 

4.1 Hva sier samfunnsfaglærere om være åpne om, eller 

holde tilbake eget politisk ståsted og egne synspunkter i 

klasserommet? 
 

4.1.1 Et personlig valg 
Et hovedfunn her er at alle lærerne mener at samfunnsfaglærere selv bør få velge om de skal 

å være åpne eller ikke om eget politisk ståsted og egne synspunkter i undervisning. Men de 

legger alle til et viktig poeng her – lærere som velger å være åpne om hvor de står politisk må 

ikke bruke klasserommet som en politisk valgkanal. Det skal ikke brukes som en «soap box» 

for lærerens politiske meninger (McAvoy & Hess, 2013).  

 

Et annet vesentlig funn ved undersøkelsen er at de fleste av lærerne, tre av fire, sier direkte at 

de mener det er helt greit at lærere kan være åpne med elevene om sine om sine politiske 

synspunkter og hvor de står politisk. Lærer 3 forklarer det slik «Jeg synes det er greit at 

elevene vet hvor jeg står. For jeg synes det er bedre enn å late som om jeg ikke står noe sted». 

Lærer 4 sier kontant at hen ofte deler sine egne synspunkter med elevene. «Ja, det gjør jeg 

stadig. Alltid! Det er lov». Den læreren som skiller seg litt ut her, Lærer 1, fortalte at «Jeg har 

valgt å trå litt forsiktig» selv, men uttrykker at hen ikke har noen problemer med at andre 
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lærere velger å være åpne med elevene sine om dette. Lærer 1 er også åpen om antageligvis å 

ha gitt uttrykk for hva hen tenker om saker og situasjoner til tross for uttalelsen om å velge å 

trå litt forsiktig. Læreren ser ut til å være klar over at dette kan komme til syne på andre 

måter enn direkte uttalelser.  

 

Alle lærerne forteller at skulle elevene deres spørre dem om hvor de står politisk, så velger de 

å være åpne med elevene sine om dette. Men lærerne forklarer også at de ofte lar elevene 

gjette hvor de står politisk, slik at elevene skal bli utfordret på sine kunnskaper om politikk 

og velgere. Flere av lærerne ser også ut til å velge ut ifra den konkrete situasjonen som 

oppstår i klasserommet om de skal velge å dele sine egne synspunkter med elevene eller om 

det heller passer bedre å holde dette tilbake. Med andre ord ser det ut til at lærerne ofte tar 

mer situasjonsbestemte valg.  

 

I de neste avsnittene vil jeg gå mer i dybden på problemstillingen vedrørende læreres valg av 

å være åpen, eller ikke, om egne politiske synspunkter og politisk ståsted i undervisning.   

 

4.1.2 Holde tilbake egne politiske synspunkter og politisk ståsted 
Lærer 1 forteller at hen ofte velger å «trå forsiktig» når det gjelder å dele egne politiske 

synspunkter og sitt politiske ståsted med elevene, som jeg tolker i retningen av at hen noen 

ganger velger å holde tilbake sine egne politiske synspunkter og sitt eget politisk ståsted. Det 

er mange årsaker til at lærere velger å gjøre dette. Fra tidligere forskning kommer det frem at 

det finnes flere positive aspekter ved at lærere velger å holde tilbake egne synspunkter og 

politisk ståsted i undervisning (Hess & McAvoy, 2015). For det første er et av argumentene 

at man ikke påvirker elevenes meninger når man har valgt å alltid holde tilbake egne politiske 

meninger og eget politisk ståsted (Hess & McAvoy, 2015). Dette lar elevene selv få 

muligheten til å fatte egne valg og danne sine egne meninger uten påvirkning fra læreren. Et 

annet argument er at man på denne måten også kan unngå den potensielle problemstillingen 

om at noen elever tror de får bedre karakterer i fag om de svarer slik de tror læreren selv ville 

ha gjort (Journell, 2016).  

 

Valget Lærer 1 ofte tar kan minne om hva Hess og McAvoy (2015) kaller en ‘nøytral 

tilrettelegger’ i undervisning. ‘Nøytrale tilretteleggere’ velger å ikke gi uttrykk for sine egne 

synspunkter eller politisk ståsted (Hess & McAvoy, 2015). De velger heller å fokusere på å 
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legge til rette for diskusjoner basert på elevenes synspunkter og forsøker å «balansere» ut 

deres synspunkter (Hess & McAvoy, 2015). En av lærerne som gjør dette begrunner valget 

om å holde tilbake sine personlige synspunkter med at det bidrar til å utvikle tillit blant 

elevene – særlig blant dem som er i den politiske minoriteten (Hess & McAvoy, 2015). I 

lærerens klasse var det et betydelig mindretall konservative elever, og han mente at det siste 

disse elevene trengte var en følelse av at læreren dømte dem for deres politiske ståsted (Hess 

& McAvoy, 2015, s. 116). Allikevel kan man ikke si at Lærer 1 er en ‘nøytral tilrettelegger’, 

blant annet fordi selv mener Lærer 1 at å være nøytral som lærer er umulig. Dessuten mener 

også Lærer 1 at selv om hen ikke alltid forteller elevene rett ut hvor hen står politisk, så har 

hen nok allikevel til tider gitt noen uttrykk for dette. Lærer 1 sier at «Jeg er ganske forsiktig. 

Men jeg har nok helt klart enkelte ganger gitt uttrykk for at ‘Det får stå for din regning, det er 

jeg ikke enig i’. Det kan nok hende at jeg har signalisert at dette synes jeg er over streken». 

Det er også situasjoner der Lærer 1 velger å fortelle elevene sine hva hen mener og hvor hen 

står politisk. «Hvis elevene spør så ser jeg ingen grunn til å skjule det». Selv om denne 

læreren ikke alltid deler sine egne synspunkter og forteller elevene om sitt personlige 

politiske ståsted med elevene, så velger læreren tidvis å gi elevene denne informasjonen, 

særlig om dette viser seg å være et ønske fra elevene. Min tolkning av dette er at læreren 

vurderer om elevene har et ønske om, eller behov for, å vite denne informasjonen. Om 

elevene ikke har et uttalt ønske om dette, og det ikke viser seg som nødvendig informasjon, 

så er det ikke nødvendigvis slik at denne informasjonen er interessant å opplyse elevene om, 

eller som vil tilføre noe i undervisningen. 

 

Det er flere potensielle problematiske aspekter ved å holde tilbake egne synspunkter og 

politisk ståsted i undervisning. Flere elever i klassen til en av lærerne i studien til Hess og 

McAvoy (2015) beskrev læreren som «nøytral». Samtidig som de beskrev ham som 

«nøytral» og som en lærer som presenterte flere synspunkter og perspektiver på en rettferdig 

måte, mente noen av elevene at de kunne «gjette at han er liberal» (Hess & McAvoy, 2015, s. 

117). Dette er noe av det samme Mathé og Elstad (2017) fant i skriftlige svar på case-

beskrivelser fra et utvalg 16 år gamle elever. Dette viser at selv for en lærer som ønsker å 

holde tilbake sine egne meninger er det vanskelig å alltid holde tilbake hva man mener. Dette 

tar også noen av deltagerne i studien min opp, eksempelvis Lærer 2 i denne uttalelsen «Jeg 

tenker jo at mine verdier og hva jeg står for, det er nok synlig uten at jeg selv er helt bevisst 

på det». Som både lærerne jeg har snakket med og flere tidligere undersøkelser påpeker, kan 

man alltid sende noen signaler om hvor man står politisk (Hess & McAvoy, 2015; Journell, 
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2011, 2016; Koritzinsky, 2014). Dette kan komme til syne gjennom mange ulike handlinger 

og valg man tar som lærer, blant annet valg av ressurser, valg av ord og uttrykk, bruk av ironi 

og humor (Journell, 2011, 2016; Niemi & Niemi, 2007).  

 

4.1.3 Å velge åpenhet 
I motsetning til Lærer 1 fortalte Lærer 4 at hen ofte velger å være åpen med elevene om sine 

personlige synspunkter og sitt politiske ståsted. I likhet med valget om å holde tilbake egne 

synspunkter og politiske ståsted kan det også være både positive og negative implikasjoner av 

dette valget. 

 

Det er flere årsaker til at det kan være lurt å være åpne med elevene sine om hvor man selv 

står politisk, og fortelle om egne meninger og synspunkt. Det første handler om at man på 

denne måten er transparent med elevene sine (Hess & McAvoy, 2015). Det man sier og gjør 

er gjennomsiktig. Det neste argumentet handler om at man som lærer velger å være åpen om 

dette kan man være et positivt forbilde for elevene. Elevene får på denne måten se at det er 

ønskelig at mennesker har egne politiske synspunkter og ytrer dem (Koritzinsky, 2014). 

Dessuten kan man også være med på å skape mangfold i meningene som ytres i 

klasserommet dersom man velger å være åpen om eget politisk ståsted og egne synspunkter 

(Hess & McAvoy, 2015). Lærer 4 nevner selv dette argumentet. Som det nevnes i studien til 

Hess og McAvoy (2015) fra et klasserom med et overveldende flertall av venstrevridde 

elever, kan det være positivt at en mer høyrevridd eller sentrumsorientert lærer deler sine 

meninger slik at elevene i dette klasserommet også blir eksponert for dette politiske 

perspektivet. Hess og McAvoy (2015) undersøkte hvordan elever opplever dette. Det de fant 

var at elevene var støttende til lærere som delte sine synspunkter og politiske ståsted, men 

ikke til at lærerne ‘dyttet’ eller ‘tvang’ sine meninger på elevene (Hess & McAvoy, 2015, s. 

188).  

 

Det finnes også potensielle problemer med alltid å være fullstendig åpne med elevene sine. 

Blant annet et aspekt som Lærer 1 tar opp: «Jeg ser at det er viktig å være tydelig hvor du står 

på den ene siden, samtidig som du står i en slags maktrelasjon til elever. At det ligger en fare 

for at du vil pådytte dine synspunkter. Der er det en litt vanskelig balansegang på noen 

ganger». Det er et asymmetrisk maktforhold mellom lærere og elever (Hansen, 2001), og det 

er derfor en mulighet for at læreres synspunkter og politiske ståsted kan påvirke elevene 
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(Hess, 2009; Hess & McAvoy, 2015; Journell, 2011, 2016; Niemi & Niemi, 2007). Allikevel 

er det usikkerhet rundt i hvor stor grad det kan påvirke elevene. Lærere i studien til Hess og 

McAvoy (2015) rapporterte at de er redde for to ting når det gjelder å velge åpenhet (alltid 

dele sine synspunkter og sitt politiske ståsted med elever): det første er at elevene vil ta 

synspunktene til læreren, det andre er redselen for at elevene vil føle seg presset til å være 

enige med læreren, kanskje for å få en god karakter (s. 187). Det kan også være problematisk 

om elevene oppfatter det læreren snakker om som fakta, og ikke som deres personlige 

politiske meninger. Lærer 3 fortalte at hen til tider opplever at elever prøver å svare på en 

måte de tror stemmer overens med lærerens synspunkter. Derfor mener hen, i likhet med 

Journell (2016), at lærere bør være tydelige på hva som er fakta og hva som er deres egne 

synspunkter, slik at det ikke er mulighet for at disse kan forveksles av elevene.  

 

4.1.4 Åpenhet – men på oppfordring fra elever 
De fleste av lærerne fra min studie sier at de gjerne er åpne med elevene sine om hvor de står 

politisk, men særlig tre av dem forteller at dette helst er på oppfordring fra elevene selv. 

Lærer 2 sier at «Jeg er ikke noe redd for å gi uttrykk for at jeg står på én side. Samtidig som 

jeg ønsker ikke å begynne med det. Det må være hvis det kommer opp». Med andre ord: 

lærerne forteller – hvis elevene spør. En typisk uttalelse for å forklare dette er blant annet at 

lærerne «Ikke har noen intensjon om å lure elevene til å tro at de står et sted de ikke gjør», og 

at lærerne heller ikke ønsker å «lyve eller skjule dette for elevene».  

 

Noen lærere, i likhet med de fleste i min undersøkelse, velger en posisjon mellom det å være 

åpne og det å holde tilbake egne meninger og eget politisk ståsted. De forteller ikke 

nødvendigvis elevene sine uoppfordret hva de selv mener om ulike saker, men om elevene 

deres spør dem om hva de mener ønsker disse lærerne å være åpne om det. Det samme finner 

vi hos noen av lærerne i studien til Hess og McAvoy (2015). En tolkning av dette er at det for 

noen lærere kan være viktig å vite at dette er informasjon elevene ønsker å besitte, og at det 

på denne måten ikke føles som om man «dytter» denne informasjonen på elevene.  

 

Samtidig velger også tre av lærerne jeg intervjuet ofte å bruke slike situasjoner hvor elever 

spør om hva lærerne mener eller hva de stemmer som en måte å teste elevenes kunnskaper 

om politiske partier eller hovedtrekkene mellom de ulike sidene i politikken. Lærer 2 forteller 

at hvis en elev spør hva hen stemmer, så ønsker hen å bruke situasjonen til at elevene får 
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testet sine kunnskaper. «Noen ganger så gjør jeg det sånn for da må elevene bruke det de kan 

av velgeratferds-teori, og kunnskaper om de ulike partiene». Dette sitatet viser at man kan få 

noe mer ut av denne situasjonen ved at elevene selv får tenke på og forsøke å resonnere seg 

frem til hvilke side av politikken (venstre, høyre, eller sentrum) eller hvilket parti læreren 

stemmer på. Lærer 2 gjør spørsmålet fra eleven om til en læringsarena. Det samme gjør 

Lærer 3. Hen bruker også denne situasjonen som en måte å se hvordan elevene forstår visse 

sammenhenger. «Hvis de begynner å spørre engasjert så lar jeg de gjette og resonnere og 

prøve å finne det ut. Og så må du begrunne hvordan de har tenkt. For det og kan jo tyde på 

om de forstår hvordan ting henger sammen». Dermed blir denne situasjonen tidvis brukt som 

det Hess og McAvoy (2015) foreslår, nemlig som et didaktisk verktøy lærerne kan bruke i 

undervisning. De mener at i visse situasjoner gir det potensielt best resultat for den politiske 

diskusjonen at læreren holder sine egne synspunkter tilbake, og i andre situasjoner kan det 

være nyttig at læreren deler sine egne meninger, derfor kan dette omtales som et ‘verktøy’ 

(Hess & McAvoy, 2015). Også Reinhardt (2015) kommer frem til en lignende konklusjon når 

det gjelder dette temaet. Hun skriver at valget læreren bør ta kommer an på hva klassen som 

gruppe har behov for: en mer aktiv og «politisk» gruppe elever trenger ikke nødvendigvis at 

læreren starter debatter eller diskusjoner med utgangspunkt i eget politisk ståsted eller egne 

synspunkter, mens en mer «apolitisk» gruppe nettopp kan trenge at læreren deler sine egne 

synspunkter fordi det i større grad kan motivere elevene til deltagelse i debatt og diskusjoner 

(Reinhardt, 2015).  

 

Slik jeg opplever det er det noe av det samme lærerne jeg har intervjuet velger å gjøre. De ser 

an situasjonen som oppstår. Krever diskusjonen at flere synspunkter kommer til, så kan 

lærerne dele sitt eget. Ønsker elevene å vite hva lærerne mener om en sak, eller hvilken side 

av politikken de står på, kan de gjerne fortelle elevene dette. Dette valget er dermed ikke et 

bastant valg som lærerne alltid står ved, men som snarere er avhengig av konteksten rundt.  

 

4.1.5 Begrunnelser for valget om åpenhet eller ikke 
Et annet spørsmål i problemstillingen handler om hva lærerne legger til grunn for valget om 

åpenhet eller ikke, om hvilke begrunnelser de har for valget. De fleste av lærerne ser ikke ut 

til å ha gjort et bevisst valg om alltid å være åpne med elever om eget politisk ståsted, eller å 

alltid holde tilbake informasjon om eget politiske ståsted. Dette betyr allikevel ikke at valget 

er ubevisst. Lærerne er klar over problemstillingen, og velger heller i stor grad å se an 
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situasjonen der problemstillingen oppstår, og velger så hva de anser som det mest 

hensiktsmessige. Dette er i stor grad i likhet med hva både Hess og McAvoy (2015) og 

Reinhardt (2015) foreslår. Hess og McAvoy (2015) mener at det er helt vesentlig at lærere 

nettopp tar et bevisst valg og vurderer med bakgrunn i sin lærerprofesjonalitet hva som vil 

utgjøre det beste utfallet for den konkrete situasjonen i klasserommet, og at det ikke finnes et 

valg som vil fungere i alle de ulike situasjonene der problemstillingen kan bli relevant.   

 

Men Lærer 4 forklarte at hen har gjort et helt bevisst valg rundt dette:  

Det er helt bevisst. I gamledager da jeg startet som lærer var det veldig viktig for 

læreren å ikke vise hva han eller hun mente. Det var forbudt. Og så har jo skolen blitt 

mer og mer moderne i verdiene sine, og det med lærerens ståsted har kommet i 

bakgrunnen, det er verken viktig eller uviktig. Du skal engasjere elevene, og du skal 

fremme samfunnsverdiene.  

 

Sitatet forteller oss at Lærer 4 gjorde et bevisst valg om å «gå mot strømmen» som i 

begynnelsen av karrieren ikke ønsket at man som lærer skulle dele denne informasjonen med 

sine elever. Derfor velger hen nå heller å dele mange av sine egne politiske synspunkter med 

elevene, og samtidig gi rom til alle elevers ulike politiske synspunkter. Hen sier: «Jeg slipper 

til all uenighet. (...) Og roser de opp i skyene, for det er jo engasjement vi vil ha». Lærer 4 har 

flere ganger uttalt at hen anser engasjement som særlig viktig i undervisning, og hen forklarte 

mot slutten av intervjuet at «Jeg synes alltid det viktigste er fagkunnskapene til elevene. Men 

fagkunnskapene kommer gjerne sammen med engasjement. Og det at lærere deler sine 

meninger kan ofte være med på å skape det engasjementet». Dette kan tolkes som en 

begrunnelse for hvorfor det kan ha en positiv påvirkning på elevene at lærere deler sine egne 

politiske synspunkter og ståsted med elevene. Denne åpenheten kan være med på å skape et 

engasjement hos elevene, som Lærer 4 mener at igjen kan påvirke elevenes fagkunnskaper. 

Man kan med andre ord vurdere om det er en sammenheng mellom å være åpen med elevene 

om sine politiske meninger i diskusjoner og elevenes engasjement rundt temaet politikk. Hess 

og McAvoy (2015), på den andre siden, fant det motsatte i sin studie. De fant at 

engasjementet til elevene ofte ble høyere om de ikke visste hva læreren mente om en sak, 

fordi de da ville jobbe hardere for å prøve å finne ut av dette (Hess & McAvoy, 2015, s. 188). 

Dessuten fant de også at elever var mye mer tilbøyelig til å mene at de hadde et ansvar for å 

delta aktivt i timene når læreren ikke delte sine synspunkter (Hess & McAvoy, 2015, s. 188).  
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Koritzinsky (2014) mener at det er viktig at lærere deler sine egne politiske synspunkter av 

denne årsaken: «Hvordan kan vi oppdra elevene til å bli aktive og engasjerte 

samfunnsmedlemmer hvis lærerne ikke viser at det er mulig å være flersidige 

samfunnsfaglærere og samtidig personlig engasjert og mennesker som tar standpunkt?» 

(Koritzinsky, 2014, s. 77). Derfor er nettopp det personlige engasjementet lærere har når det 

gjelder politikk, viktig for elevene. Lærer 1, som blant annet underviser for voksne elever, 

fortalte at hen hadde hatt en samtale med sine voksne elever om nettopp engasjement og om 

hvorvidt dette er viktig i undervisning. Disse elevene var enige med læreren i at «det er viktig 

å se en person som brenner for noe», og slik jeg tolker det, er det nettopp dette Lærer 4 mener 

når hen sier at «jeg tenker det engasjerer elevene». Elevene får se en lærer som har en mening 

om en sak, eller som har et engasjement for et politisk parti eller en side av politikken, og 

kanskje kan nettopp dette bevege elevene til også å danne sine egne oppfatninger om 

politiske saker eller partier.  

 

Flere av lærerne mente at skolen og samfunnsfaget kan være med på å skape et politisk 

engasjement hos elever. Alle lærerne mener at gjennom å undervise og snakke om saker og 

temaer som faktisk kan engasjere ungdom, «hvor de er opptatt av noe og kjenner det selv», 

kan man skape eller utvikle et engasjement. Lærer 3 forteller at «å få ungdommer interessert 

og engasjert i samfunnet og hvordan det fungerer, og hvordan man kan påvirke» er noe skoler 

kan påvirke. Hen mener også at skolene må sørge for at elevene har kunnskaper om dette. 

Skoler og lærere bør «bygge på saker der elevene lett kan få et engasjement» mener Lærer 3. 

Lærer 2 støtter denne tankegangen og mener at man må bruke saker som gjelder ungdom, og 

som de har mulighet til å si noe om. Hen velger ofte å bruke saker hen vet at «elevene 

engasjerer seg i». Det er med andre ord lurt å ta utgangspunkt i og bruke elevenes interesser 

for å skape engasjement og motivasjon i undervisningen (Manger, 2012; Mathé & Elstad, 

2018). Mathé og Elstad (2018) og Levy et al. (2016) foreslår også å benytte seg av elevenes 

interesser i diskusjoner om politiske spørsmål for å skape et politiske engasjement. I tillegg til 

dette mener Mathé og Elstad (2018) at lærere bør legge til rette for diskusjoner om viktige 

politiske spørsmål, og å presentere og diskuterer ulike perspektiver på disse spørsmålene.  

 

Oppsummering:  

Etter å ha snakket med fire erfarne og dyktige lærere har jeg fått et visst inntrykk av at 

lærerne ofte ser an situasjon og vurderer om det vil være hensiktsfullt eller fruktbart for 

undervisningen å dele sine egne meninger med elevene. Denne avgjørelsen er med andre ord 
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ofte basert på en kontekstuell forståelse av en situasjon, ikke et prinsipielt valg man har tatt 

tidligere og deretter alltid gjør. Lærerne jeg har snakket med gir ikke uttrykk for at de 

«dytter» sine meninger over på elevene, men de er heller ikke hemmelighetsfulle og 

intenderer ikke å «lure» elevene sine til å tro at de politisk sett står et annet sted enn de 

faktisk gjør. De mener også at lærere selv må velge hva som er riktig for dem, og at både det 

å være åpne med elevene sine og det å holde egne meninger for seg selv er akseptabelt å 

gjøre, selv om elevene skulle spørre direkte hva en lærer stemmer eller mener om en politisk 

sak. Lærerne gir altså uttrykk for at dette er et didaktisk valg alle samfunnsfaglærere må ta, 

og de må ta det valget som er rett for dem.  

 

4.2 Politikk, «nøytralitet» og «objektivitet» 
Et tredje tema fra problemstillingene som peker seg ut i analysen var hvordan deltagerne 

forstår «politisk nøytralitet», og om de mener at nøytralitet har en plass i skolen. Et 

hovedfunn fra dette kan sies å være at tre av lærerne mener at politisk nøytralitet ikke 

egentlig eksisterer, og at det ikke gir mening å snakke om i skolesammenheng, mens den 

fjerde læreren har en oppfatning om at dette kanskje er noe av det som ofte forventes av 

lærere, å være «den nøytrale læreren». I 4.2.1 legger jeg frem noen av lærernes meninger og 

uttalelser om begrepet «nøytral» og diskuterer dette så opp mot teori og tidligere forskning. I 

4.2.2 presenterer jeg lærernes vurdering av hvem eller hvilken institusjon som påvirker 

elevenes valg av politisk parti og 4.2.3. tar for seg tanken flere av lærerne uttrykker om at 

elever bør få muligheten til å erfare politikk i samfunnsfagundervisningen.  

 

4.2.1 «Ordet nøytral, det tror jeg ikke finnes» 
Tre av lærerne forteller at de er kritiske til begrepet «nøytral». Flere av dem sier eksplisitt at 

nøytralitet på mange måter ikke egentlig eksisterer, eller at det i alle fall ikke er 

hensiktsmessig å bruke dette begrepet i skolen. Lærer 3 sier at «Jeg tror på en måte ikke det 

[nøytralitet] finnes. Hva skulle det være godt for?». Også Lærer 1 forteller at hen ikke tror 

dette begrepet i realiteten har en betydning. «Nøytral, da tenker jeg på en måte på en person 

som står i fugleperspektiv og ser ned. Ordet nøytral, det tror jeg ikke finnes». Denne læreren 

presiserer videre at hen har oppfatningen av at ingen kan være nøytrale, og avslutter med den 

noe filosofiske setningen «Så lenge vi er medpassasjerer på en ferd så er vi barn av vår tid». 

Dette sitatet forteller oss med andre ord at det er vanskelig å skulle skjule sine egne verdier 

og synspunkter, noe også Journell (2011) og Niemi og Niemi (2007) påpeker. Verdiene man 



	52	

har er formet av vår egen verden, våre opplevelser og våre tanker (Hoel, 2013) noe som gjør 

det vanskelig å skulle distansere seg helt fra dem, også i undervisning.  

 

Lærer 4 sier at «Jeg tenker at det er veldig irrelevant i samfunnsfag. Begrepet nøytralitet». 

Koritzinsky (2014) ser ut til å ha en lignende oppfatning, men han inkluderer også begrepet 

objektiv. Han mener at både begrepene objektivitet og nøytralitet kan skape problemer i 

undervisning. Som nevnt i introduksjonen til denne oppgaven skal samfunnsfaget formidle 

visse verdier og holdninger som anses som viktige for det norske samfunnet og den norske 

skolen (Hunnes, 2015; Koritzinsky, 2014). Ettersom samfunnsfaget nettopp skal gjøre elever 

forberedt på et liv i et samfunn med sterke verdier kan det være viktig at lærere viser elever at 

de kan ha politiske meninger og et politisk ståsted og samtidig vurdere ulike politiske saker 

og spørsmål med en åpenhet (Koritzinsky, 2014). Uansett hvor lærere selv står politisk må 

elevene «få møte alternative utdrag av fakta, tolkninger, sammenhenger og teorier» 

(Koritzinsky, 2014, s. 76).  

 

Lærer 2 påpeker at «Jeg tenker jo at mine verdier og hva jeg står for, det er nok synlig uten at 

jeg selv er helt bevisst på det. Jeg velger jo ut emner, og det er klart at det vil jo være saker 

som jeg tenker er viktig å få belyst». Koritzinsky (2014) skriver at: «Gjennom utvalget av 

fakta og saksforhold foretar vi verdivalg og påvirker elevene, enten vi er oss det bevisst eller 

ikke» (s. 76). Som lærer tar man mange undervisningsvalg, hver eneste dag. Og i flere av 

disse valgene, som eksempelvis valg av ulike temaer som får plass i undervisningen, kan våre 

verdier, våre politiske synspunkter, og vårt politiske ståsted komme til syne, og nettopp 

derfor kan det i flere hensyn være greit at elever er klar over hvor læreren sin selv står 

politisk.  

 

Lærer 2 uttaler videre at «Den gode læreren skal liksom være litt sånn politisk nøytral. Man 

skal være en formidler av stoff, uten det veldige engasjementet. Og det er klart at jeg ser jo at 

det kanskje er en lærerrolle jeg har glidd mer eller mindre inn i». Læreren kan med andre ord 

virke som litt selvmotsigende i sine uttalelser, noe hen selv også påpeker ved et senere 

tidspunkt. Slik jeg tolker det har Lærer 2 en oppfatning av hva som blir vurdert som «det 

rette» å gjøre, men at hen selv ikke anser det som mulig å gjennomføre i undervisning. I 

mange år har valget om å være «nøytral» i undervisning vært sett på som det moralsk 

«riktige» å gjøre, særlig når det gjelder å diskutere politiske og kontroversielle spørsmål 

(Elliott, 1973; Journell, 2011). Slik jeg tolker det er det nettopp dette Lærer 2 sikter til med 
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uttalelsen om at «den gode læreren» skal være «litt politisk nøytral», ettersom hen selv senere 

forteller at hen ikke tror lærere kan være nøytrale. Som Lærer 4 sier: «Jeg tenker at man alltid 

tar et valg. Det ligger verdier bak alt du gjør. Om du velger og ikke blande deg så er det også 

en verdi. Du er ikke nøytral». Læreren påpeker med dette at det er vanskelig å skulle være 

nøytral ettersom man alltid tar et valg basert på de verdier man har. Hvilke temaer og 

problemstillinger man velger å snakke om i klasserommet (Hess & McAvoy, 2015), måten 

man snakker om et tema, og ikke minst hvordan man ordlegger og oppfører seg kan være 

med på å fortelle noe om hvor man står politisk eller hvilke politiske synspunkter man har 

(Journell, 2011; Niemi & Niemi, 2007).  

 

Tre av de fire lærerne mener at begrepet «objektiv» er bedre å bruke i skolesammenheng enn 

«nøytral». Lærer 1 uttalte i det første intervjuet at «Jeg liker egentlig ikke ordet nøytral. 

Objektivitet, mener jeg er mer presist». Etter at Lærer 1 hadde påpekt dette valgte jeg å 

spørre lærerne i de resterende intervjuene om hva de mener om begrepet «objektiv». Mener 

de at objektivitet er noe å strebe etter i undervisning? Flere av lærerne mener at dette 

begrepet rommer mer enn begrepet nøytral gjør. Lærer 4 er blant disse lærerne som sier at 

objektivitet er et bedre begrep å bruke i skolen enn nøytral. Hen forklarer det slik at: «Du kan 

studere ulike tiltak og hvilke konsekvenser de har, du behøver ikke veie opp dem mot 

hverandre. Det er jo kanskje en variant av nøytralitet, men jeg synes begrepet objektivitet er 

bedre». Også Lærer 3 er mer positiv til begrepet objektiv enn nøytral, og legger til en slags 

forståelse av begrepet: «å være objektiv, det å belyse fra flere sider, og å være rettferdig mot 

alle». Jeg tolker det slik at flere av lærerne ser ut til å være mer positive til begrepet objektiv 

fordi deres forståelser av begrepet ser ut til å romme mer enn begrepet nøytral gjør, og at 

begrepet nøytral dessuten indikerer at man ikke skal ta hensyn til eller legger vekt på verdier 

og holdninger. Men dette er som nevnt noe man faktisk er pålagt å gjøre i undervisning i 

norske skoler (Hunnes, 2015). 

 

4.2.2 Familie og venner påvirker politiske synspunkter og ståsted  
Ingen av lærerne tror at deres egne meninger eller politiske ståsted påvirker elevene deres til 

å velge å stemme på det samme partiet som dem. Lærer 3 svarer at «Jeg tror de 

[samfunnsfaglærere] kommer langt ned på lista, egentlig». Videre påpeker hen at dette nok er 

en problemstilling som er fjern fra virkeligheten. Hen sier at det at man vet at en lærer lener 

seg mot en side av politikken eller stemmer på et gitt parti, og at dette skal påvirke en elev til 
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å ta det samme valget, «det tror jeg er en veldig oppkonstruert problemstilling». Det er mulig 

å tolke det slik at dette potensielt ligger til grunn for at lærerne har valgt å, særlig på 

oppfordring av elevene, være åpne om eget ståsted i klasserommet. Som Hunnes (2015) 

påpeker kan jevnaldrende og klassekamerater også være en stor påvirkningsfaktor (s. 133). 

Mange studie påpeker at nettopp venner og familie er en vesentlig motiverende faktor for 

politisk engasjement både i form av politisk kunnskap og politisk handling (Gordon & Taft, 

2011; Koskimaa & Rapeli, 2015; Levy et al., 2016) 

 

I likhet med disse tidligere studiene ga alle lærerne jeg intervjuet uttrykk for at de tror det er 

familie og venner som påvirker unge mennesker mest når det gjelder deres politiske ståsted. 

Lærer 3 mener at det er viktig med hva venner og familie mener. Hen trekker særlig fram 

familietradisjon. «‘Vi er en arbeiderparti-familie’, og så er man enten enig i det og 

identifiserer seg inn i det, eller så går man kanskje for noe annet for å bryte». Også tidligere 

forskning på dette påpeker at familie og venner har en særlig stor påvirkning på oss også når 

det gjelder hva vi mener om ulike politiske spørsmål og saker, og hvilket parti man velger å 

stemme på (Andolina, Jenkins, Zukin & Keeter, 2003; J. E. Kahne & Sporte, 2008; Levy et 

al., 2016; Quintelier, 2015). 

 

Noen elever kan forveksle det lærere mener med hva som er fakta. Lærer 3 fortalte om en 

situasjon som har oppstått flere ganger relatert til dette. «Noen elever tror at det er viktig å 

klare å gjette hva læreren mener, og hvilke svar læreren blir fornøyd med. Og noen har jo 

blitt veldig overrasket hvis de ikke da får gode karakterer selv om de skriver det de tenker at 

jeg mener». Lærer 3 forteller at hen da tar en samtale med denne eleven, eller klassen som 

helhet, og forteller dem at hva slags karakter man får handler ikke nødvendigvis om hva man 

konkluderer med, men i all hovedsak om hvordan man har arbeidet med argumentasjonen og 

om konklusjonen gir mening i forhold til det. Også Journell (2016) påpeker dette. En 

profesjonell lærer vil ikke gi elever oppmuntring i form av karakter om elever mener det 

samme som læreren (Journell, 2016). Angående denne problemstillingen sa Lærer 3 

avslutningsvis at «Man kan ikke tvinge folk til å fortelle hvor de står, men jeg tenker at det 

ikke er noe problem hvis læreren vil si hvor han eller hun står heller. Men det kan være lurt å 

gjøre elever oppmerksomme på at det ikke er fasiten i samfunnsfag». Også Journell (2016) 

påpeker at det er viktig at lærere, særlig de lærerne som velger å være åpne med elever om 

hvor de selv står politisk, forklarer tydelig for elevene sine at noe er deres egne meninger, 

men at det ikke må forveksles med fakta. Ved å gjøre dette vil man potensielt unngå 
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situasjonen hvor noen elever tror de må svare slik de antar at lærerne selv ville gjort for å få 

bedre karakterer.  

 

4.2.3 Erfare politikk 
Lærer 2 sier at hen opplever at elever er redde for å stemme ved valg. Både Lærer 3 og Lærer 

4 nevner også dette, og særlig sier de at noen elever gir uttrykk for at de er redde for å 

stemme feil. Lærer 3 og Lærer 4 mener derfor at ungdommer kan ha god nytte av å trene på å 

stemme ved valg.   

 

Lærer 4 fortalte om en case fra en parti-politisk undervisningssekvens i samfunnsfag høsten 

2018, der klassen hadde et ‘leke-valg’. Videre fortalte hen at når elevene skulle gå opp til 

«stemme-lokalet» i klasserommet og avgi sin stemme «Så begynte de plutselig å spørre ‘Men 

hva mener dette partiet? Hva står de for?’, og da hadde vi jo ikke jobbet med noe annet i flere 

uker». Slik jeg tolker det anser Lærer 4 muligheten elevene har for erfaring som et viktig 

element i undervisningen i samfunnsfag, også knyttet til politikk og politisk deltagelse, 

eksempelvis ved stemmegiving. Læreren forteller videre at «Aktiviteten ‘du skal stemme, du 

skal velge parti og levere stemmeseddel’, den aktiviteten fremmet læring». Tanken om 

erfaring knyttet til læring mener Dewey (2001) er helt essensiell. Han mener at læring er 

sterkt knyttet til nettopp erfaring, eksperimenter, sosiale og interaktive prosesser (Dewey, 

2001). I «Erfaring og tenkning» skriver han blant annet at «det vi opplever blir læring – en 

oppdagelse av hvordan ting henger sammen» (Dewey, 2001, s. 54). I likhet med Dewey 

(2001) mener også Hunnes (2015) at kunnskap bygges gjennom å erfare og reflektere over 

temaer i undervisning. Lærer 3 og Lærer 4 mener at elever kan ha godt av å erfare hvordan 

man stemmer ved valg før de skal stemme den første gangen av flere årsaker. For det første 

vil en slik erfaring gjøre at selve stemmegivingen ikke trenger å bli en like frykt-preget 

situasjon for elevene. I tillegg vil en slik aktivitet også være med på å sørge for at elevene på 

en bedre måte klarer å knytte hva partiene mener og står for til riktig parti – med andre ord å 

forbedre deres kunnskaper om hvordan partipolitikk henger sammen.   

 

I likhet med tanken om demokratiopplæring gjennom demokratiet (Biesta, 2006; Stray, 2014) 

kan det tenkes at elever også bør få mulighet til å erfare politikk. Læreplanen i samfunnsfag 

angir hva elevene skal lære om politikk, eksempelvis gjennom temaer som hvordan det 

politiske systemet fungerer, hvordan politikk former et samfunn, og generelle kunnskaper om 
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politiske partier Men en tanke, i likhet om undervisning gjennom demokratiet, kan være å 

tydeliggjøre politikk med undervisning som fokuserer på opplæring gjennom politikk. Dette 

kommer selvsagt med didaktisk utfordringer. Hvordan skal elever kunne erfare alt man 

underviser om, også i politikk? MiniTinget, et rollespill der elevene er Storingsrepresentanter 

for en dag, er eksempelvis en måte å gi elevene et tydeligere innblikk i hva som faktisk skjer 

på Stortinget. Inspirasjon fra dette kan man trekke over i andre deler av politikkopplæringen, 

der erfaring vil stå mer sentralt. 

 

4.3 Perspektiver og synspunkter: diskusjon og politikk i 

samfunnsfag  
Et siste sentralt tema i intervjudataene handler om temaet diskusjon. Diskusjoner er en arena 

der man ofte deler sine egne synspunkter og perspektiver, og dermed er en situasjon der 

lærere ofte må ta valget om å velge dele sine personlige politiske synspunkter, eller ikke. To 

sentrale spørsmål her er: Hvordan får lærerne frem ulike perspektiver og synspunkter i 

politiske diskusjoner? Kan uenighet blant synspunkter være et positivt element i diskusjoner? 

 

4.3.1 Ulike perspektiver og synspunkter i diskusjoner 
Alle lærerne er enige i at det er viktig å diskutere politiske saker i klasserommet, og at de selv 

sammen med sine klasser velger å gjennomføre diskusjoner om politiske saker og spørsmål, 

som gjerne er dagsaktuelle saker. Flere av lærerne forteller at det er viktig at elevene møter 

ulike politiske spørsmål i undervisningen i samfunnsfag. I tillegg mener alle de at det er 

viktig å få frem ulike perspektiver i samfunnsfagundervisningen. Eksempelvis sier Lærer 3 

sier at: «Jeg prøver å få inn flere perspektiver, hvert fall hvis ikke det skjer av seg selv i 

rommet». Noen ganger vil ulike perspektiver komme fra elevene selv, men dette skjer ikke 

alltid. Når dette ikke skjer forklarer Lærer 4 at «Men ellers så må jo jeg være motpolen da. 

Uavhengig av hva jeg selv mener så må jeg få opp diskusjonen og stille motspørsmål for å få 

litt dybde i det». Særlig i samfunnsfagklasserommet bør man arbeide med flere sider og 

perspektiver av politiske spørsmål eller saker (Hess & McAvoy, 2015; Koritzinsky, 2014), 

ettersom politiske spørsmål er en viktig del av både faget og det å leve i et demokratisk 

samfunn. Levy et al. (2016) fant at elever ble mer interessert i politikk gjennom å utforske 

politiske spørsmål, og gjennom å eksplorere ulike perspektiver på disse spørsmålene (s. 488). 

De fant at diskusjoner dermed er særlig effektive, ettersom de lar nettopp ulike perspektiver 
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møte hverandre (Levy et al., 2016). Ettersom det ikke er gitt at det alltid finnes uenighet om 

politiske spørsmål blant elevene i klasserommet, må til tider lærerne stå ansvarlige for å 

introdusere flere ulike perspektiver for elevene.  

 

Lærer 3 forklarte at diskusjoner der flere ulike perspektiver kommer frem kan være med på å 

hjelpe elever til å finne ut av hva de selv mener om ulike saker, med andre ord er 

meningsdanning en av begrunnelsene for å introdusere ulike perspektiver og synspunkter i 

klasserommet. Læreren fortalte at i undervisning lar hen gjerne elevene arbeide i grupper der 

de får beskjed om at de skal danne begrunnede argumenter for eller imot en sak, og så gjerne 

bytter roller med en annen gruppe etterpå. «Og så ender det ofte med at mange får en idé om 

når de følte seg mest hjemme». Med andre ord opplever læreren at elever ofte gjennom 

diskusjoner i klasserommet finner frem til sine egne politiske synspunkt. Levy et al. (2016) 

beskriver også en lignende opplevelse. «These experiences examining multiple sides of 

issues helped many students to develop their political opinions» (Levy et al., 2016, s. 489). I 

likhet med dette mener både Børhaug (2005) og Hess og McAvoy (2015) at det er viktig at 

man i skolen får møte mange ulike synspunkter og perspektiver, ettersom dette vil hjelpe 

unge mennesker med å finne ut av hva de selv mener. En god måte å gjøre dette er gjennom 

ulike typer dialoger om ulike samfunnsmessige temaer og spørsmål. Med andre ord gjennom 

nettopp slike politiske diskusjoner i klasserommet som Lærer 3 forteller om. Skolen er en god 

arena for dette ettersom mange ulike mennesker med mange ulike meninger er samlet 

sammen og må interagere med hverandre hver dag (Børhaug, 2005; Hess & McAvoy, 2015).  

 

Blant lærerne er det ulike oppfatninger om hvorvidt man bør bruke elevenes synspunkter som 

utgangspunkt for diskusjoner eller ikke. Eksempelvis forteller Lærer 1 og Lærer 2 at de helst 

etterspør elevenes synspunkter om saker når elevene samarbeider i gruppediskusjoner 

ettersom dette kan føles tryggere for elevene. Lærer 3 forklarer at hen flere ganger velger å 

holde seg unna diskusjoner i klasserommet der elevene må ta del med utgangspunkt i sine 

egne meninger om saker, ettersom hen opplever at mange av elevene «synes det er krevende 

å stå for egne meninger» eller at «de enda ikke har gjort seg opp en mening om saken» som 

skal diskuteres. Hen velger derfor som nevnt oftere at elevene får «utdelt» et perspektiv eller 

synspunkt av læreren, og deretter må arbeids med å argumentere for dette synspunktet. Dette 

distanserer diskusjonen fra å handle om hva elevene selv mener. Diskusjonen vil da heller ha 

et fokus på hvordan elevene klarer å argumentere enten de selv er enige i perspektivet eller 

ikke, og dermed vil dette mest sannsynligvis ikke oppleves som en like stor risiko for 
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elevene. Lærer 4 befinner seg mer mot den andre siden av spekteret. Hen synes det er både 

interessant og positivt når det finnes uenighet blant elevenes synspunkter i klasserommet. 

«Det er jo flott hvis vi finner noen som er uenige», sier Lærer 4. Denne uenigheten er noe 

læreren gjerne bruker i undervisningen, ettersom hen anser «der elevene står» som et godt 

utgangspunkt for diskusjoner.  

 

En måte lærere kan sørge for at det finnes et mangfold av ulike perspektiver og synspunkter i 

ytringene i klasserommet er ved å ta rollen som «djevelens advokat», hvor læreren da er 

motstemmen i klasserommet som, til en viss grad, balanserer ut de synspunktene som 

allerede finnes (Hess & McAvoy, 2015). Flere lærere i studien til Hess og McAvoy (2015) 

forteller at de til tider spiller rollen som «djevelens advokat». Lærer 3 sier at «Jeg er veldig 

opptatt av å balansere ting. Hvis en elev kommer med et litt skarpt utsagn som jeg for så vidt 

kanskje er enig i, så kommer jeg med den andre siden for å balansere det ut. Sånn sett 

oppfører jeg meg ofte som en kameleon i klasserommet». Tanken om å være en «kameleon i 

klasserommet» er slik jeg tolker det, mye av det samme som å være «djevelens advokat». 

Selv om dette er et mulig didaktisk tiltak for å få inn flere ulike perspektiver i klasserommet, 

finnes det også utfordringer med dette som noen av elevene som ble intervjuet i studien til 

Hess og McAvoy (2015) påpeker. Et problem med å spille «djevelens advokat» er at det ikke 

alltid virker autentisk eller troverdig når lærerne argumenterer med synspunkter de egentlig 

ikke har (Hess & McAvoy, 2015, s. 117). Det kan blant annet handle om at elevene allerede 

har fått et inntrykk av hvor lærerne står politisk, eksempelvis gjennom hvordan læreren har 

oppført seg ikke bare hva læreren sier, og det de nå sier bryter med dette inntrykket elevene 

sitter med (Hess & McAvoy, 2015).  

 

4.3.2 Uenighet i diskusjoner  
Lærer 4 mener at uenighet i diskusjoner kan være positivt. Politiske diskusjoner i 

klasserommet handler ikke i essens om uenighet, men i likhet med Lærer 4, mener også Hess 

og McAvoy (2015) at uenighet kan være en nyttig komponent i klasserommet for å få 

interessante og engasjerende diskusjoner om politiske spørsmål, særlig rundt kontroversielle 

politiske spørsmål. Å få elevene til å forstå at uenighet kan sameksistere med vennskap og 

respekt er en viktig del av både det å leve i et demokrati og «det politiske klasserommet» 

(Hess & McAvoy, 2015). Lærer 4 forteller at hen «skryter elevene opp i skyene» når elevene 

er uenige med læreren. Jeg tolker det slik at dette handler både om å skape trygghet rundt 
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uenigheten, og i tillegg å oppfordre elevene til å uttrykke sine meninger og synspunkter selv 

om det potensielt kan oppstå uenighet i klasserommet. «Det er jo det engasjementet vi til ha» 

legger Lærer 4 til. Konflikt i et klasserom kan føles konfronterende og ubehagelig, særlig om 

elevene ikke opplever at det er totalt trygge rammer rundt dem. Hess og McAvoy (2015) 

legger vekt på at for å få til gode diskusjoner der uenighet er et element må klasserommet 

oppleves som trygt for elevene, og slik jeg tolker Lærer 4 virker også denne tryggheten blant 

elevene å være et viktig bakteppe for uenighet i klasserommet.  

 

Ifølge noen av elevene som ble intervjuet i studien til Hess og McAvoy (2015) var uenighet 

og konflikt et normalt element i diskusjoner i klasserommet. Faktisk opplevde elevene at 

tilstedeværelsen av konflikt ofte fikk dem til å ta del i en diskusjon de ellers normalt sett ville 

ha unngått (Hess & McAvoy, 2015, s. 54-56). Dette handler sannsynligvis om at konflikten 

skapte et engasjement blant elevene. I tillegg var et viktig fokus i disse klassene at man kan 

være venner selv om man er uenige med hverandre i politiske saker, og at nettopp denne 

uenigheten til og med kan være en fordel for deres læring (Hess & McAvoy, 2015). For 

elever kan tanken om at uenighet ikke er et problem, men snarere noe man som lærer til tider 

har et ønske om, være fjern. Hess og McAvoy (2015) legger vekt på at for å få til gode 

diskusjoner der uenighet er et element må klasserommet oppleves som trygt for elevene.  

 

Fra tidligere forskning ser man at konflikt og uenighet ikke trenger å være skremmende i 

klasseromsdiskusjoner. Politiske diskusjoner finner sted over alt, og det kan være en nyttig 

øvelse for elevene å erfare at når uenighet oppstår behøver det ikke å være ukomfortabelt. 

Om klasserommet oppleves som trygt for elevene kan uenighet være en fin og positiv 

komponent i diskusjoner, og som også reflekterer et demokratisk samfunn (Hess & McAvoy, 

2015).  

 

Oppsummering:  

Diskusjoner er ofte viktige arenaer for utveksling og møter av ulike politiske perspektiver og 

synspunkter i klasserommet (Hess, 2015; Hess & McAvoy, 2015; Levy et al., 2016). Derfor 

er diskusjoner også gjerne en arena der lærere må velge om de ønsker å dele egne politiske 

synspunkter med sine elever eller ikke. At elevene får møte ulike perspektiver i undervisning 

er viktig for lærerne i denne studien. Lærerne ser ut til å ha litt ulike strategier for hvordan 

dette skjer i diskusjoner. Noen av lærerne forteller at om det ikke kommer frem ulike 

perspektiver blant elevene må de selv trå inn og «balansere ut» synspunktene. Dette betyr at 
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lærerne ikke alltid selv mener det de bringer inn i diskusjoner, slik som det ofte er når lærere 

spiller «djevelens advokat».  

 

Lærerne har også ulike oppfatninger om man bør ta utgangspunkt i elevers egne synspunkter 

i diskusjoner eller ikke. Dette er et av de mange didaktiske valgene samfunnsfaglærere må ta. 

Man behøver heller ikke gjøre det samme i alle diskusjoner. Som Klette (2013) påpeker er 

nettopp variasjon et viktig element i undervisning. Også hvorvidt elever bør møte uenighet i 

klasserommet blir et didaktisk valg. I noen klasser kan det være viktig at elever blir kjent med 

at man kan være uenige uten å være uvenner. Dette vil mest sannsynlig være både lettere å få 

til og mer hensiktsmessig for undervisningen i klasser hvor elevene er trygge på både 

hverandre og på læreren (Hess & McAvoy, 2015). Om elevene ikke er det, vil det mest 

sannsynlig være nødvendig å bygge opp denne tryggheten før man introduserer uenighet som 

et element i diskusjoner.  
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5 Avslutning  
Innledningsvis vil jeg minne om problemstillingen i denne masteroppgaven, som lyder slik: 

Hva sier samfunnsfaglærere vedrørende å være åpne, eller ikke, om eget politisk ståsted og 

egne synspunkter i klasserommet?  

 

For å besvare den overordnede problemstillingen, har jeg i denne masteroppgaven undersøkt 

følgende forskningsspørsmål:  

• Hva slags begrunnelser ligger til grunn for det valget lærerne selv har tatt? 

• Hvordan forstår lærere «politisk nøytralitet», og mener de at dette har en plass i 

skolen?  

 

5.1 Oppsummering av hovedfunn 
Hovedfunnene mine fra denne undersøkelsen er for det første at alle de fire lærerne sier at de 

ikke anser det som problematisk om samfunnsfaglærere velger å være åpne om eget politisk 

ståsted og egne politiske synspunkter i undervisning. Alle de fire påpeker at det er viktig at 

lærere aldri skal benytte klasserommet som en arena for sin egne politiske valgkamp. Velger 

lærerne å være åpne med elevene skal det ikke være en agenda for å rekruttere velgere bak 

dette valget.   

 

Samtidig som de fleste av lærerne sier at alle lærere kan være åpne med elevene sine om sine 

egne meninger og også eget politiske ståsted, forteller flere av dem at dette som regel er noe 

de kun forteller om på oppfordring fra elevene sine. Dette gjelder især med hensyn til hvilket 

politisk parti de stemmer på. Lærerne forteller at de ikke ønsker å lure eller lyve for elevene 

sine, så om dette er noe elevene lurer på så velger de gjerne å svare dem. Måten de ofte gjør 

dette på er å la elevene tenke og reflektere seg frem til svaret, noen ganger med litt hjelp fra 

lærerne selv. Lærerne prøver med andre ord å gjøre dette om til en læringssituasjon for 

elevene.  

 

En av lærerne forteller at dette har vært et bevisst valg og har en konkret begrunnelse og 

tanke bak sitt eget valg. Ut ifra hva de andre deltagerne sier tolker jeg det slik at dette ikke 

egentlig dreier seg om et konkret valg de har tatt, men mer en naturlig utvikling som har 

skjedd i løpet av årene som lærer, og de opplevelsene og tankene disse årene har ført med 
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seg. Dessuten velger ikke disse lærerne alltid å gjøre det samme i slike situasjoner. Flere av 

lærerne velger noen ganger å fortelle elevene hva de selv mener om ulike politiske saker, 

men ikke alltid. For flere av lærerne ser det dermed ut til å være et mer kontekstavhengig 

valg.  

 

Med tanke på nøytralitet forteller alle lærerne at de i stor grad anser nøytralitet som en 

umulighet, særlig i skolen, ettersom vi har en formålsparagraf som i stor grad ikke gir rom for 

en nøytral lærer. Lærerne mener derfor at man ikke bør strebe etter nøytralitet i skolen. Tre 

av lærerne forteller at de er mer positive til begrepet «objektiv» og er mer positivt til tanken 

om å strebe etter en form for objektivitet i undervisningen, men ikke nøytralitet.  

 

Alle lærerne mener at det er viktig å få frem ulike perspektiver i samfunnsfaget. Diskusjoner 

er en arena hvor dette fint kan gjøres. Flere av lærerne mener også at om ulike perspektiver 

ikke kommer frem av seg selv i klasserommet gjennom elevenes synspunkter, så må lærerne 

selv ta ansvar for å få frem ulike perspektiver. Derfor kan diskusjoner bli en arena hvor 

lærere tidvis må velge om de ønsker å dele eget politisk ståsted og egne politiske synspunkter 

med sine elever eller ikke.  

 

I diskusjoner i dagliglivet er det ikke uvanlig med uenighet, og en av lærerne sier eksplisitt at 

hen synes det er fint med uenighet også i klasserommet. Hva gjelder tilstedeværelsen av 

uenighet i diskusjoner i klasserommet finnes det ikke noen klare svar på hva som er det rette 

å gjøre ettersom det i noen klasser kan det fungere godt med et element av uenighet i 

diskusjoner, mens i andre klasserom kan dette potensielt føles for utrygt for elevene. At 

konflikt og uenighet er en helt vanlig del av å leve i demokratiet er det allikevel viktig at 

elever blir gjort oppmerksomme på, enten det så blir en del av undervisningen eller ikke 

(Allen, 2004; Hess & McAvoy, 2015).  

 

5.2 Didaktiske implikasjoner 
I lys av funnene fra denne studien vil jeg diskutere noen didaktiske implikasjoner for 

samfunnsfag i skolen.  
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«Den refleksive lærer». 

I forskning skrives det en del om refleksivitet, som blant annet handler om å være klar over at 

sine egne verdier, erfaringer, interesser og politiske meninger har vært og er med på å forme 

dem som mennesker, og derfor også som forskere, og at dette kommer til å påvirke 

forskningen (Hoel, 2013). I likhet med refleksivitet hos forskere, vurderer jeg det slik at også 

lærere må være, og i stor grad er, klar over at man er seg selv i jobben som lærer, og man tar 

med seg hvem man er inn i klasserommet. Derfor vil «Den refleksive lærer» være en lærer 

som, i likhet med en refleksiv forsker, er klar over at sine egne verdier, erfaringer, interesser, 

synspunkter og politiske ståsted både har vært, og fortsatt er med på å forme dem som 

mennesker og dermed også som lærere. Man kan ikke i læreryrket legge fra seg hvem man er, 

man kan ikke ta på seg en annen identitet, og det er heller ikke noe man må strebe etter å 

gjøre. Det kan snarere være langt lurere å bruke hvem man er i undervisning, eksempelvis 

gjennom å vurdere når man bør være åpne med elever om egne politiske synspunkter, og når 

det potensielt er mer hensiktsmessig å holde dette tilbake.  

 

Erfare politikk.  

Tre av lærerne påpekte at elever ser ut til å være redde for å stemme ved valg. To av dem 

forteller at derfor mener de at elever vil ha godt av å møte politikk mer praktisk i 

samfunnsfagundervisningen. De mener at mange elever er redde for å stemme, og at å 

arbeide med dette vil gjøre dem mer klare for å bruke sin stemmerett når den tid kommer. Det 

kan også gjøre dem mer interesserte i hva de ulike politiske partiene står for, fordi de da må 

benytte seg av den kunnskapen. Et mer praktisk arbeid med politikk vil derfor være nyttig for 

elever, og en måte å forberede dem på et liv i et demokratisk samfunn.  

 

5.3 Veien videre 
Et forslag til veien videre innen forskning på læreres personlige politiske ståsted og politiske 

meninger i klasserommet er for det første å gjøre en langt større studie med flere lærere enn 

det jeg har gjennomført her. Eksempelvis ved å gjøre en kvantitativ spørreundersøkelse med 

flere lærere, for så å deretter gå inn og dybdeintervjue noen av disse lærerne. Dessuten ville 

en undersøkelse som også tar for seg elevenes meninger om dette temaet vært veldig 

interessant. Også en studie hvor man sammenligner hva lærere snakker om i intervjuer med 

hva man gjennom observasjoner av politikkundervisning kan se lærere gjøre i klasserommet 

vil gi ny og interessant innsikt i denne tematikken.   
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Amnå,	E.	&	Ekman,	J.	(2014).	Standby	citizens:	Diverse	faces	of	political	passivity.	
European	Political	Science	Review,	6(02),	261-281.	
https://doi.org/10.1017/S175577391300009X	

Andolina,	M.	W.,	Jenkins,	K.,	Zukin,	C.	&	Keeter,	S.	(2003).	Habits	from	home,	lessons	
from	school:	Influences	on	youth	civic	engagement.	PS:	Political	Science	and	
Politics,	36(2),	275–280.		

Befring,	E.	(2015).	Forskningsmetoder	i	utdanningsvitenskap.	Oslo:	Cappelen	Damm	
Akademisk.		

Berg,	O.	T.	(2015,	28.	april	2015).	Polarisering:	politikk.	Hentet	4.	februar	2019	fra	
https://snl.no/polarisering_-_politikk	

Biesta,	G.	J.	J.	(2006).	Beyond	learning:	Democratic	education	for	a	human	future.	
Boulder,	Colorado:	Paradigm.		

Biseth,	H.	(2012).	Educators	as	custodians	of	democracy.	A	comparative	investigation	of	
democracy	in	multicultural	school	environments	in	the	Scandinavian	capitals	
(Doktoravhandling)	Department	of	Educational	Research,	Faculty	of	Educational	
Sciences,	University	of	Oslo,	Oslo.		

Braun,	V.	&	Clarke,	V.	(2006).	Using	thematic	analysis	in	psychology.	Qualitative	
Research	in	Psychology,	3(2),	77-101.	
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa	

Børhaug,	K.	(2005).	Hvorfor	samfunnskunnskap?	I	K.	Børhaug,	A.-B.	Fenner	&	L.	Aase	
(Red.),	Fagenes	Begrunnelser.	Skolens	fag	og	arbeidsmåter	i	danningsperspektiv	(s.	
171-183).	Bergen:	Fagbokforlaget.		

Carpini,	M.	D.	(2004).	Mediating	democratic	engagement:	The	impact	of	
communications	on	citizens’	involvement	in	political	and	civic	life.	I	L.	L.	Kaid	
(Red.),	Handbook	of	Political	Communication	Research	(s.	357-394).	Mahwah,	NJ:	
Lawrence	Erlbaum	Associates,	Inc.		

Colby,	A.,	Beaumont,	E.,	Ehrlich,	T.	&	Corngold,	J.	(2007).	Educating	for	democracy	:	
preparing	undergraduates	for	responsible	political	engagement.	San	Francisco,	
California:	Jossey-Bass,	A	Wiley	Imprint.		

Corbin,	J.	&	Strauss,	A.	(1990).	Grounded	Theory	Research:	Procedures,	Canons,	and	
Evaluative	Criteria.	Qualitative	Sociology,	13(1),	3-21.	
https://doi.org/10.1007/BF00988593	

Creswell,	J.	W.	&	Miller,	D.	L.	(2000).	Determining	Validity	in	Qualitative	Inquiry.	Theory	
Into	Practice,	39(3),	124-130.	https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2	

Dalen,	M.	(2011).	Intervju	som	forskningsmetode	(2.	utg.	utg.).	Oslo:	Universitetsforlaget.		
Dewey,	J.	(2001).	Erfaring	og	tenkning.	I	E.	L.	Dale	(Red.),	Om	Utdanning	(s.	53-66).	Oslo:	

Gyldendal	akademisk.		
Dewey,	J.	(2005).	Demokrati	og	Uddannelse.	Århus:	Klim	Forlag.		
Downe-Wamboldt,	B.	(1992).	Content	analysis:	Method,	applications,	and	issues.	Health	

Care	for	Women	International,	13(3),	313-321.	
https://doi.org/10.1080/07399339209516006	



	 65	

Dysthe,	O.	(1995).	Det	flerstemmige	klasserommet	:	skriving	og	samtale	for	å	lære.	Oslo:	
Ad	Notam	Gyldendal.		

Ekström,	M.	&	Shehata,	A.	(2018).	Social	media,	porous	boundaries,	and	the	
development	of	online	political	engagement	among	young	citizens.	New	Media	&	
Society,	20(2),	740-759.	https://doi.org/10.1177/1461444816670325	

Elliott,	J.	(1973).	Neutrality,	Rationality	and	the	Role	of	the	Teacher.	Journal	of	
Philosophy	of	Education,	7(1),	39-65.	https://doi.org/10.1111/j.1467-
9752.1973.tb00472.x	

Fieldhouse,	E.,	Tranmer,	M.	&	Russell,	A.	(2007).	Something	about	young	people	or	
something	about	elections?	Electoral	participation	of	young	people	in	Europe:	
Evidence	from	a	multilevel	analysis	of	the	European	Social	Survey.	European	
Journal	of	Political	Research,	46(6),	797-822.	https://doi.org/10.1111/j.1475-
6765.2007.00713.x	

Fredricks,	J.	A.,	Blumenfeld,	P.	C.	&	Paris,	A.	H.	(2004).	School	Engagement:	Potential	of	
the	Concept,	State	of	the	Evidence.	Review	of	Educational	Research,	74(1),	59-
109.	https://doi.org/https://doi.org/10.3102/00346543074001059	

Freire,	P.	(1996).	Pedagogy	of	the	Oppressed.	London:	Penguin	Books.		
Freire,	P.	(2014).	Pedagogy	of	commitment.	Boulder,	Colorado:	Paradigm	Publishers.		
Furlong,	J.	J.	&	Carroll,	W.	J.	(1990).	Teacher	Neutrality	and	Teaching	of	Ethical	Issues.	

The	Educational	Forum,	54(2),	157-168.	
https://doi.org/10.1080/00131729009335532	

Given,	L.	M.	(2008).	Memos	and	Memoing.	The	SAGE	encyclopedia	of	qualitative	research	
methods	(Vols.	1-0).	https://doi.org/10.4135/9781412963909	

Glosbe.	(u.å.-a).	Disclose	Hentet	14.	februar	2019	fra	
https://nb.glosbe.com/en/nb/disclose	

Glosbe.	(u.å.-b).	Withhold.	Hentet	15.	februar	2019	fra	
https://nb.glosbe.com/en/nb/withhold	

Gordon,	H.	R.	&	Taft,	J.	K.	(2011).	Rethinking	youth	political	socialization:	Teenage	
activists	talk	back.	Youth	&	Society,	43(4),	1499–1527.		

Hansen,	D.	T.	(2001).	Teaching	as	a	moral	activity.	I	V.	Richardson	(Red.),	Handbook	of	
research	on	teaching	(4.	utg.,	s.	826-857).	Washington,	D.C.:	American	
Educational	Association.		

Havik,	T.	&	Westergård,	E.	(2019).	Do	Teachers	Matter?	Students’	Perceptions	of	
Classroom	Interactions	and	Student	Engagement.	Scandinavian	Journal	of	

Educational	Research.	https://doi.org/DOI:	10.1080/00313831.2019.1577754	
Hess,	D.	E.	(2009).	Controversy	in	the	Classroom:	The	Democratic	Power	of	Discussion.	

New	York:	Routledge.		
Hess,	D.	E.	(2015).	Discussion	in	Social	Studies:	Is	it	worth	the	trouble?	I	W.	C.	Parker	

(Red.),	Social	studies	today:	research	and	practice	(s.	257-265).	New	York:	
Routledge.		

Hess,	D.	E.	&	McAvoy,	P.	(2015).	The	Political	Classroom:	Evidence	and	Ethics	in	
Democratic	Education.	New	York:	Routledge.		

Hoel,	N.	(2013).	Embodying	the	Field:	A	researcher’s	reflections	on	power	dynamics,	
positionality	and	the	nature	of	research	relationships.	Fieldwork	in	Religion,	8(1),	
27-49.	https://doi.org/10.1558/firn.v8i1.27	

Huang,	L.,	Ødegård,	G.,	Hegna,	K.,	Svagård,	V.,	Helland,	T.	&	Seland,	I.	(2017).	Unge	
Medborgere:	Demokratiforståelse,	kunnskap	og	engasjement	blant	9.-klassinger	i	
Norge.	NOVA	Rapport	15/2017.	Hentet	fra	



	66	

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-
forskning/rapporter/2017/iccs.pdf	

Hunnes,	O.	R.	(2015).	Å	undervise	verdiar	og	haldningar	i	samfunnsfag.	I	K.	Børhaug,	O.	
R.	Hunnes	&	Å.	Samnøy	(Red.),	Spadestikk	i	samfunnsfagdidaktikken	(s.	123-140).	
Bergen:	Fagbokforlaget		

Imsen,	G.	(2005).	Elevenes	verden.	Innføring	i	pedagogisk	psykologi.	Oslo:	
Universitetsforlaget.		

Johnson,	B.	(2014).	Validity	of	Research	Results	in	Quantitative,	Qualitative,	and	Mixed	
Research.	I	B.	Johnson	&	L.	B.	Christensen	(Red.),	Educational	research:	
Quantitative,	Qualitative,	and	Mixed	approaches	(5.	utg.,	s.	277-316).	Los	Angeles:	
Sage	Publications.		

Johnson,	B.	&	Christensen,	L.	B.	(2014).	Educational	research	:	quantitative,	qualitative,	
and	mixed	approaches	(5th	ed.	utg.).	Los	Angeles,	California:	Sage.		

Journell,	W.	(2011).	The	diclosure	dilemma	in	action:	A	qualitative	look	at	the	effect	of	
teacher	disclosure	on	classroom	instruction.	Journal	of	Social	Studies	Research,	
35(2),	217-244.		

Journell,	W.	(2016).	Teacher	Political	Disclosure	as	Parrhesia.	Teachers	College	Record,	
118(5).		

Kahne,	J.,	Crow,	D.	&	Lee,	N.-J.	(2013).	Different	pedagogy,	different	politics:	High	school	
learning	opportunities	and	youth	political	engagement.	Political	Psychology,	
34(3),	419-441.	https://doi.org/https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1111/j.1467-
9221.2012.00936.x	

Kahne,	J.	E.	&	Sporte,	S.	E.	(2008).	Developing	citizens:	The	impact	of	civic	learning	
opportunities	on	students’	commitment	to	civic	participation.	American	
Educational	Research	Journal,	45(3),	738-766.		

Klette,	K.	(2013).	Hva	vet	vi	om	god	undervisning?	Rapport	fra	klasseromsforskningen.	I	
R.	J.	Krumsvik	&	R.	Säljo	(Red.),	Praktisk	pedagogisk	utdanning:	En	antologi	(s.	
173-200).	Bergen:	Fagbokforlaget.		

Koritzinsky,	T.	(2014).	Samfunnskunnskap:	Fagdidaktisk	innføring	(4.	utg.).	Oslo:	
Universitetsforlaget		

Koskimaa,	V.	&	Rapeli,	L.	(2015).	Political	socialization	and	political	interest:	The	role	of	
school	reassessed.	Journal	of	Political	Science	Education,	11(2),	141-156.		

Kvale,	S.	&	Brinkmann,	S.	(2015).	Det	kvalitative	forskningsintervju	(3.	utg.,	2.	oppl.	utg.,	
T.	M.	Anderssen	&	J.	Rygge,	Overs.).	Oslo:	Gyldendal	akademisk.		

Langø,	M.	(2015).	Å	drøfte	i	samfunnskunnskap.	I	K.	Børhaug,	O.	R.	Hunnes	&	Å.	Samnøy	
(Red.),	Spadestikk	i	samfunnsfagdidaktikken	(s.	145-158).	Bergen:	
Fagbokforlaget.		

Larsen,	A.	K.	(2017).	En	enklere	metode	:	veiledning	i	samfunnsvitenskapelig	
forskningsmetode	(2.	utg.	utg.).	Bergen:	Fagbokforlaget.		

Leighly,	J.	E.	&	Vedlitz,	A.	(1999).	Race,	ethnicity,	and	political	participation:	Competing	
models	and	contrasting	explanations.	Journal	of	Politics,	61(4),	1092-1114.		

Levy,	B.	L.	M.,	Solomon,	B.	G.	&	Collet-Gildard,	L.	(2016).	Fostering	Political	Interest	
among	Youth	during	the	2012	Presidential	Election:	Instructional	Opportunities	
and	Challenges	in	a	Swing	State.	Educational	Researcher,	45(9),	483-495.	
https://doi.org/10.3102/0013189X16683402	

Manger,	T.	(2012).	Motivasjon	og	mestring.	(Redigert	av	T.	Nordahl	og	O.	Hansen).	Oslo:	
Gyldendal	akademisk.		

Marks,	H.	M.	(2000).	Student	Engagement	in	Instructional	Activity:	Patterns	in	the	
Elementary,	Middle,	and	High	School	Years.	American	Educational	Research	



	 67	

Journal,	37(1),	153-184.	
https://doi.org/https://doi.org/10.3102/00028312037001153	

Mathé,	N.	E.	H.	(2019).	Democracy	and	politics	in	upper	secondary	social	studies.	
University	of	Oslo,	Oslo.		

Mathé,	N.	E.	H.	&	Elstad,	E.	(2017).	Elevers	vurdering	av	politikeres	bruk	av	sosiale	
medier	i	et	postfakta-samfunn	og	implikasjoner	for	samfunnsfaget.	Nordidactica	
-	Journal	of	Humanities	and	Social	Science	Education,	2017:3,	71-96.		

Mathé,	N.	E.	H.	&	Elstad,	E.	(2018).	Students’	perceptions	of	citizenship	preparation	in	
social	studies:	The	role	of	instruction	and	students’	interest.	Journal	of	Social	
Science	Education,	17(3),	75-87.		

McAvoy,	P.	&	Hess,	D.	(2013).	Classroom	Deliberation	in	an	Era	of	Political	Polarization.	
Curriculum	Inquiry,	43(1),	14-47.	https://doi.org/10.1111/curi.12000	

Mutz,	D.	C.	(2006).	Hearing	the	other	side:	Deliberative	versus	participatory	democracy.	
New	York,	NY:	Cambridge	University	Press.		

NAOB.	(u.å.).	Nøytral.	Hentet	15.	februar	2019	fra	
https://www.naob.no/ordbok/nøytral	

Niemi,	N.	S.	&	Niemi,	R.	G.	(2007).	Partisanship,	Participation,	and	Political	Trust	as	
Taught	(or	Not)	in	High	School	History	and	Government	Classes.	Theory	&	
Research	in	Social	Education,	35(1),	32-61.	
https://doi.org/10.1080/00933104.2007.10473325	

Nordahl,	T.	(2010).	Eleven	som	aktør.	Fokus	på	elevens	læring	og	handlinger	i	skolen.	(2.	
utg.).	Oslo:	Universitetsforlaget.		

NRK.	(2017,	6.	oktober).	Valgresultat	2017.	Hentet	6.	februar	2019	fra	
https://www.nrk.no/valg/2017/resultat/	

Parker,	W.	C.	&	Hess,	D.	(2001).	Teaching	with	and	for	Discussion.	Teaching	and	Teacher	
Education,	17(3),	273-289.	https://doi.org/10.1016/S0742-051X(00)00057-3	

Patton,	M.	Q.	(2015).	Qualitative	research	&	evaluation	methods	:	integrating	theory	and	
practice	(4th	ed.	utg.).	Los	Angeles,	Calif:	Sage.		

Prebensen,	I.	C.	(2018,	28.	september).	Blir	Norge	mer	polarisert?	Hentet	1.	februar	
2019	fra	https://nrkbeta.no/2018/09/21/blir-norge-mer-polarisert/	

Quintelier,	E.	(2015).	Engaging	adolescents	in	politics:	The	longitudinal	effect	of	political	
socialization	agents.	Youth	&	Society,	47(1),	51-69.		

Reinhardt,	S.	(2015).	Teaching	Civics:	A	Manual	for	Secondary	Education	Teachers	(M.	
Hyatt,	Overs.).	Berlin,	Germany;	Toronto,	Canada:	Barbara	Budrich	Publishers.		

Ryen,	A.	(2016).	Research	Ethics	and	Qualitative	Research.	I	D.	Silverman	(Red.),	
Qualitative	Research	(4.	utg.,	s.	31-46).	Thousand	Oaks:	Sage	Publications.		

Shor,	I.	(1992).	Empowering	education.	Critical	teaching	for	social	change.	Chicago:	
University	of	Chicago	Press.		

Silverman,	D.	(2011).	Designing	a	Research	Project.	I	D.	Silverman	(Red.),	Interpreting	
Qualitative	Data	(4th.	utg.,	s.	27-56).	Los	Angeles:	Sage.		

Skinner,	E.	&	Belmont,	M.	J.	(1993).	Motivation	in	the	classroom:	Reciprocal	effect	of	
teacher	behavior	and	srudent	engagement	across	the	school	year.	Journal	of	
Education	Psychology,	85(4),	571-581.	https://doi.org/10.1037/0022-
0663.85.4.571	

Skodvin,	A.	(2016).	Engasjement	i	undervisningen.	Uniped	[elektronisk	ressurs]	:	
tidsskrift	for	universitets-	og	høgskolepedagogikk,	39(2),	102-117.		

Sloam,	J.	(2007).	Rebooting	Democracy:	Youth	Participation	in	Politics	in	the	UK	1.	
Parliamentary	Affairs,	60(4),	548-567.	https://doi.org/10.1093/pa/gsm035	



	68	

Sloam,	J.	(2014).	New	Voice,	Less	Equal:	The	Civic	and	Political	Engagement	of	Young	
People	in	the	United	States	and	Europe.	Comparative	Political	Studies,	47(5),	663-
688.	https://doi.org/10.1177/0010414012453441	

Sloam,	J.	(2016).	Diversity	and	voice:	The	political	participation	of	young	people	in	the	
European	Union.	The	British	Journal	of	Politics	and	International	Relations,	18(3),	
521-537.	https://doi.org/10.1177/1369148116647176	

Solhaug,	T.	&	Børhaug,	K.	(2012).	Skolen	i	demokratiet	-	demokratiet	i	skolen.	Oslo:	
Universitetsforlaget.		

Staff,	A.	(2015,	23.	juni	2015).	Bias.	Hentet	3.	mai	2019	fra	
https://www.etikkom.no/fbib/temaer/spesielle-problemomrader/bias/	

Store	Norske	Leksikon.	(2018,	18.	desember).	Objektiv:	saklig.	Hentet	15.	februar	2019	
fra	https://snl.no/objektiv_-_saklig	

Stray,	J.	H.	(2014).	Skolens	demokratiske	mandat.	I	J.	H.	Stray	&	L.	Wittek	(Red.),	
Pedagogikk	-	en	grunnbok	(s.	651-664).	Oslo:	Cappelen	Damm	akademisk.		

Stromback,	J.	&	Shehata,	A.	(2010).	Media	malaise	or	virtuous	circle?	Exploring	the	
causal	relationships	between	news	media	exposure,	political	news	attention	and	
political	interest.	.	European	Journal	of	Political	Research,	49,	575-597.		

Sunstein,	C.	R.	(2001).	Republic.com.	Princeton,	N.J:	Princeton	University	Press.		
Sunstein,	C.	R.	(2009).	Going	to	extremes:	How	like	minds	unite	and	divide.	Oxford,	UK:	

Oxford	University	Press.		
Synonymordboka.	(u.å.-a).	Nøytral.	Hentet	21.	februar	2019	fra	

https://www.synonymordboka.no/no/?q=nøytral	
Synonymordboka.	(u.å.-b).	Objektiv.	Hentet	21.	februar	2019	fra	

https://www.synonymordboka.no/no/?q=objektiv	
Sætra,	H.	S.	(2018,	8.	august).	Big	Data	kan	gjøre	forskeren	overflødig.	Hentet	7.	mars	

2019	fra	https://utdanningsforskning.no/artikler/big-data-kan-gjore-forskeren-
overflodig/	

Sødal,	H.	K.,	Danielsen,	R.,	Eidhamar,	L.	G.,	Hodne,	H.,	Skeie,	G.	&	Winje,	G.	(2009).	
Religions-	og	livssynsdidaktikk	:	en	innføring	(4.	utg.	utg.).	Kristiansand:	
Høyskoleforl.		

Utdanningsdirektoratet.	(2006,	01.08.2013).	Læreplan	i	samfunnsfag	(SAF1-03).	Hentet	
15.	februar	2019	fra	https://www.udir.no/kl06/SAF1-03	

Utdanningsdirektoratet.	(2018,	22.	oktober).	Overordnet	del	av	læreplanverket.	Hentet	
19.	februar	2019	fra	https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/overordnet-del/	

Utdanningsdirektoratet.	(u.å.).	Disclose.	Hentet	15.	februar	2019	fra	
https://www.udir.no/arkivmappe/Ordbok/Engelsk---Norsk/D/disclose/	

van	Eekelen,	I.	M.,	Boshuizen,	H.	P.	A.	&	Vermunt,	J.	D.	(2005).	Self	regulation	in	higher	
education	teacher	learning.	Higher	Education,	50,	447-471.		

Aarre,	T.,	Christophersen,	J.	&	Børhaug,	K.	(2014).	Introduksjon	til	samfunnskunnskap:	
fagstoff	og	didaktikk	(3.	utg.).	Oslo:	Samlaget.		

 



	 69	

Vedlegg 1: Intervjuguide 
 

Intervjuguide:   

(Først: gir informasjon om samtykkeskjemaet som deltageren skal undertegne) 

 

«Oppstartspørsmål»:  

Hvor lenge har du jobbet som lærer?  

 

Hvor lenge har du jobbet på denne skolen?  

 

Hvilke fag underviser du i? 

 

Hvilke fag har du utdannelse innen?  

 

Spørsmål 1: 

Synes du at det er viktig med engasjement fra elevene dine?   

Kan du beskrive litt mer om hvorfor du synes det / hvorfor du ikke synes det?  

 

Kan du si noe om hvordan du oppfatter engasjerte elever?  

I hvilke situasjoner føler du at du får engasjement fra elever i undervisning? Husker du noen 

helt konkrete situasjoner?  

 

Spørsmål 2:  

I undervisning blir diskusjon ofte brukt. Er dette en metode du selv bruker i undervisning?  

 

Kan du si noe om hvorfor du benytter denne metoden / hvorfor ikke?  

 

Hvordan vil du beskrive en typisk diskusjon i klasserommet ditt?  

 

Spørsmål 3:  

Snakker du med elevene dine om politiske spørsmål? Diskuterer dere politiske saker 

sammen? 
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Kan du gi et eksempel på en politisk sak dere har diskutert i klassen? 

 

Spørsmål 4:  

Hvordan velger du ut sakene dere diskuterer i klassen?  

Er det noen plattformer eller ressurser du pleier å bruke for å finne saker å diskutere?  

 

Spørsmål 5:  

Det hevdes at ungdommer er mindre politisk aktive enn før – denne påstanden er det mange 

som sier seg enig i, men også mange som er uenige i. Har du som lærer noen oppfatninger 

rundt dette? Synes du at elevene dine virker mindre politisk aktive i enn tidligere?  

 

Hvordan tror du at man kan skape mer engasjement for politikk blant elever? Tror du det 

noen skoler og lærere kan gjøre?  

 

Spørsmål 6:  

Har du delt dine egne politiske meninger med elevene dine noen gang? 

 

Har elevene dine spurt deg om din mening?  

 

Spørsmål 7:  

Har du noen gang fortalt elevene dine om hvor du står politisk? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Har elevene dine spurt deg om hvor du står politisk?  

 

Spørsmål 8:  

Synes du at lærere i samfunnsfag bør være åpne om eget politisk ståsted i undervisning, eller 

synes du det er noe lærere bør holde for seg selv? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Spørsmål 9:  

Det finnes jo lærere som også er politikere samtidig – hva tenker du om det?  
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Spørsmål 10:  

Tror du at samfunnsfaglærere spiller en rolle for elever når de skal bestemme seg for hva de 

skal stemme ved valg (kommunevalg eller Stortingsvalg)?   

 

Hvorfor/hvorfor ikke? På hvilken måte?  

 

Spørsmål 11: 

Hvem tror du er den største påvirkning på unge når de skal bestemme seg for hva de skal 

stemme ved kommunevalg og Stortingsvalg? 

 

Husker du om det var noen spesielle som påvirket ditt første valg (Kommunevalg / 

Stortingsvalg)?  

 

Spørsmål 12: 

Hvordan forstår du begrepet «politisk nøytralitet»? Er det et begrep du bruker mye selv?  

 

Hvis jeg setter begrepet nøytralitet opp mot objektivitet – hva slags tanker danner du deg da?  

 

Spørsmål 13:  

Er det mulig å være politisk nøytral i undervisning i samfunnsfag? Bør det være et mål?  

Bør objektivitet være et mål?  

Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

Helt til slutt:  

Er det noe vi ikke har snakket om nå som du ønsker å fortelle eller legge til?  

Eller er det noe vi har snakket om som du ønsker å oppklare?  
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Vedlegg 2: Samtykkeskjema 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet 
 «Et spørsmål om åpenhet. Hva samfunnsfaglærere sier om åpenhet om 

politisk ståsted i klasserommet»? 
 

 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få innsikt i 
hvordan lærere tar valget om åpenhet eller ikke rundt lærerens eget politiske ståsted i 
undervisning.  
Valget om åpenhet (eller grad av åpenhet) rundt eget politisk ståsted er opp til lærerne selv, 
og jeg, som en fremtidig lærer, er interessert i hva lærere legger til grunn for dette valget. 
Kanskje er det for mange ikke et bevisst valg i det hele tatt. I dette skrivet gir vi deg 
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 
Formål 
Dette prosjektet er min masteroppgave i samfunnsdidaktikk på lektorprogrammet ved 
Universitetet i Oslo. Datamaterialet samlet inn vil kun brukes til min masteroppgave.  

 
Min, foreløpige, problemstilling er: hvorfor velger noen samfunnsfaglærere å være åpne om 
sitt politiske ståsted sin i undervisning, og hvorfor velger andre lærere å la være å fortelle om 
eget politiske ståsted?  
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Instituttet for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo.  
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Ettersom jeg hadde en to ukers praksisperiode på skolen du jobber på, spør jeg nå også andre 
samfunnsfaglærerne fra denne skolen om å delta i dette prosjektet. Jeg ønsker å ha tre-fire 
deltagere slik at jeg kan få innsikt i flere lærere sine opplevelser og tanker rundt temaet mitt.  
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Jeg ønsker å gjennomføre et intervjue med deg. Intervjuer vil være min primærkilde til 
masteroppgaven ettersom jeg er opptatt av lærernes tanker, refleksjoner og oppfatninger om 
hovedtemaet og andre relaterte temaer.  
Hvis du velger å delta i prosjektet innebærer det et intervju på rundt 40-60 minutter. 
Spørsmålene handler hovedsakelig om hvorfor du har valgt å være åpen eller ikke åpen om 
eget politisk ståsted i undervisning – eller om dette er noe du alltid er, om dette har vært et 
bevisst valg eller ikke, og om andre temaer som dine tanker rundt engasjement, bruken av 
politiske saker i klassen, og dine tanker rundt et begrep som brukes i skolen og i dialog rundt 
politikk i skolen – nemlig nøytralitet. Jeg ønsker å ta opptak av intervjuet slik at jeg ikke 
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glemmer vesentlige aspekter ved intervjuet, og slik at jeg kan være mer tilstede og deltagende 
under selve intervjuet. Opptaket skjer gjennom en app UiO har utviklet som gjør at jeg ikke 
har tilgang til opptaket på min egne mobile enhet, men gjennom et system jeg må logge meg 
på gjennom UiO.  
 
Det	er	frivillig	å	delta	
Det	er	frivillig	å	delta	i	prosjektet.	Hvis	du	velger	å	delta,	kan	du	når	som	helst	trekke	
samtykke	tilbake	uten	å	oppgi	noen	grunn.	Alle	opplysninger	om	deg	vil	da	bli	
anonymisert.	Det	vil	ikke	ha	noen	negative	konsekvenser	for	deg	hvis	du	ikke	vil	delta	
eller	senere	velger	å	trekke	deg.		
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Det er bare jeg som vil ha tilgang til opplysningene.  
• Navnet ditt vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra 

øvrige data.  
• Etter at intervjuet er gjennomført kommer jeg til å transkribere intervjuet og lagre 

dette på en UiO database. Opptaket gjøres med UiO sin applikasjon for dette gjennom 
Nettskjema. Det vil si at jeg aldri har tilgang til opptaket på min egne mobile enhet.  

• I den ferdige masteroppgaven vil det ikke være kjent hvilken skole du jobber på 
(antageligvis vil det stå «en skole i Telemark», eller «en skole på Østlandet»). Det vil 
som nevnt heller ikke være kjent hva du heter.  

 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes i begynnelsen av juni 2019.  
Alle personopplysninger vil anonymiseres, og slettes ved prosjektslutt.   
 
Dine	rettigheter	
Så	lenge	du	kan	identifiseres	i	datamaterialet,	har	du	rett	til:	

- innsyn	i	hvilke	personopplysninger	som	er	registrert	om	deg,	
- å	få	rettet	personopplysninger	om	deg,		
- få	slettet	personopplysninger	om	deg,	
- få	utlevert	en	kopi	av	dine	personopplysninger	(dataportabilitet),	og	
- å	sende	klage	til	personvernombudet	eller	Datatilsynet	om	behandlingen	av	dine	

personopplysninger.	
	
Hva	gir	oss	rett	til	å	behandle	personopplysninger	om	deg?	
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra ILS har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
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Hvor	kan	jeg	finne	ut	mer?	
Hvis	du	har	spørsmål	til	studien,	eller	ønsker	å	benytte	deg	av	dine	rettigheter,	ta	
kontakt	med:	

• ILS	ved	Nora	Elise	Hesby	Mathé	på	epost	n.e.h.mathe@ils.uio.no		
• Vårt	personvernombud:	personvernombud@uio.no	
• NSD	–	Norsk	senter	for	forskningsdata	AS,	på	epost	

(personverntjenester@nsd.no)	eller	telefon:	55	58	21	17.	
	
	
	
Med	vennlig	hilsen	
	
	
	
	
Prosjektansvarlig	 	 	
	 Eventuelt	student	
(Forsker/veileder)	
	
	
	
	
	
	

Samtykkeerklæring  
	
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Et spørsmål om åpenhet. Hva 
samfunnsfaglærere sier om å være åpne om politisk ståsted i undervisning eller ikke» 
(midlertidig tittel), og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
	

¨ å	delta	i	intervju	
¨ å	delta	i	observasjon		

	
Jeg	samtykker	til	at	mine	opplysninger	behandles	frem	til	prosjektet	er	avsluttet,	3.	juni	
2019.	
	
	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
(Signert	av	prosjektdeltaker,	dato)	
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Vedlegg 3: Godkjenning fra NSD 
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